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RESUMO 

 Esta tese discute um conjunto de produções audiovisuais da década de 2010, 

procurando contribuir com uma compreensão sociológica do problema identificado 

como o impacto das novas tecnologias (sobretudo digitais) sobre as formas de viver e 

pensar o amor no momento contemporâneo. A partir da análise de quatro filmes e um 

seriado - Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual (2011); Her (2013); Noah 

(2013); La Corrispondenza (2016); e Osmosis (2019) -, valores, motivações e ideias 

presentes em tais produções foram problematizados à luz da teoria sociológica. O que se 

pretendeu mostrar é como o amor e a tecnologia aparecem entrelaçados nas produções 

em questão. A análise individual de cada obra permitiu-nos perceber a existência de um 

movimento de racionalização que abarca o amor, notado por meio de modificações na 

percepção do tempo e espaço e da valorização do controle, exatidão e previsibilidade 

dos elementos associados ao relacionamento amoroso. Procuramos, então, atentar para 

as especificidades e sentidos desse movimento por meio da elaboração de uma 

discussão capaz de estabelecer conexões entre os pontos destacados nas análises das 

obras audiovisuais.   

 

Palavras-chave: Amor. Tecnologia. Racionalização. Sociologia e cinema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

ABSTRACT 

This thesis discusses a set of audiovisual productions from the 2010s and seeks to 

contribute to a sociological understanding of the problem identified as the impact of 

new technologies (especially the digital ones) on the ways of living and thinking (about) 

love in the contemporary moment. Based on the analysis of four films and a series - 

Medianeras (2011); Her (2013); Noah (2013); La Corrispondenza (2016); and Osmosis 

(2019) -, values, motivations and ideas present in such productions were problematized 

through sociological theory. We aimed to show how love and technology appear 

intertwined in the productions listed. The individual analysis of each production 

allowed us to perceive the existence of a rationalization movement that encompasses 

love. In the films and series, it was noticed through changes in the perception of time 

and space and in the appreciation of control, accuracy and predictability of the elements 

associated with the love relationship. We seek, then, to pay attention to the specificities 

and meanings of this rationalization movement by means of the elaboration of a 

discussion capable of establishing connections between the points highlighted in the 

analysis of audiovisual works. 

 

Keywords: Love. Technology. Rationalization. Sociology and cinema. 
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INTRODUÇÃO 

  Situado na intersecção entre audiovisual, amor e tecnologia, este trabalho 

compreende análises dos filmes Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual 

(2011), Her (2013), Noah (2013) e La Corrispondenza (2016), e do seriado Osmosis 

(2019).  

  O caminho até a delimitação desta investigação merece algumas palavras, 

ensaiadas a seguir, mescladas a uma pequena narrativa cujo objetivo é esboçar da forma 

mais linear possível pontes que suscitaram condições para a realização deste trabalho. 

Aqui, o termo “narrativa” não poderia deter melhor acepção, haja vista seu caráter 

voltado ao encadeamento real ou imaginário de acontecimentos. Ao contar uma história, 

também a fazemos. Na narrativa dessa curta trajetória, o desconhecimento de ontem é 

substituído por aquilo que se sabe (ou se imagina saber) hoje.    

  O ímpeto de pensar sociologicamente o amor impulsionou pesquisas anteriores – 

de Iniciação Científica e Mestrado – e é o motor principal desta tese. Juntamente ao 

desejo de compreender o amor, camuflavam-se nas questões e objetivos das nossas 

investigações prévias outros interesses, dentre os quais, a relação entre indivíduo e 

sociedade e entre continuidades, rupturas e modernidade, que pouco a pouco tornavam-

se claros e necessários. Escrita entre 2011 e 2013, a dissertação de Mestrado analisou 

publicações das páginas virtuais das versões brasileira e espanhola de uma revista 

feminina de grande circulação - Cosmopolitan - com o objetivo de compreender a 

maneira pela qual estavam construídas as concepções relacionadas à temática amorosa, 

permitindo-nos refletir acerca das formas de relacionamento íntimo características da 

contemporaneidade. Durante a pesquisa, percebeu-se grande quantidade de artigos que 

traziam associações entre amor e sexo e fotografias digitais, redes sociais e plataformas 

de compartilhamentos de imagens e textos, entre outros. As publicações de Nova 

Cosmopolitan e Cosmopolitan España continham inúmeras orientações cujo objetivo 

anunciado era tornar os leitores mais atraentes e sexual e amorosamente satisfeitos. 

Frequentemente, tais orientações abordavam o uso de determinados websites, gravação 

de vídeos, relacionamentos à distância viabilizados por comunicação via Skype, casos 

de infidelidade em redes sociais, entre outros.   
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  Todavia, além do conteúdo e das imagens das publicações, discutidas na 

dissertação, outros aspectos passaram a ganhar mais destaque, como a proximidade 

entre o vocabulário empregado pelos autores dos artigos das revistas em questão e o 

utilizado em redes sociais. O modelo empregado em algumas publicações foi outro 

ponto de atenção pela semelhança com os percebidos em redes sociais, haja vista a 

disposição de fotografias seguidas por textos escritos.   

  Assim, nossa análise dos artigos das revistas sugeria que a relação entre amor, 

sexo e tecnologia estava muito além das sugestões de websites de encontros para a 

procura de parcerias amorosas, como pareceu no início da pesquisa. Nessa observação 

sobre as conclusões do estudo está contida a percepção que revela um incômodo com o 

entendimento da tecnologia como simples ferramenta. O que as revistas começavam a 

transparecer – ou nós a enxergar - eram formas de pensar e ações inter-relacionadas, 

provocando questionamentos acerca de noções instrumentais que nos pareciam 

insuficientes para dar conta da profundidade do fenômeno, da ligação entre homem e 

tecnologia moderna.  

  Paralelamente, a observação levou-nos a perceber as transformações nos modos 

de vida originadas do refinamento e expansão das mais diversas modalidades 

tecnológicas como eventos de primeira importância para a compreensão de nosso 

tempo. À guisa de exemplo, a rede de internet, uma das mais proeminentes 

manifestações do desenvolvimento tecnológico recente, teve cerca de 5 bilhões de 

usuários em 2021, quase o quíntuplo em relação a 2005 (STATISTA, 2021). 

Semelhante dado, ainda que introdutório, ajuda-nos a dimensionar o alcance de uma 

inovação tecnológica, sustentando questões acerca de suas implicações na vida comum.  

  Tendo em vista tais percepções, possíveis conexões entre tecnologia e amor 

tornaram-se nosso interesse privilegiado. Ademais, a frequência aos cursos do Professor 

Dr. Mauro Rovai, ainda na graduação, cooperou no processo de entendimento do 

cinema e, de forma mais abrangente, do audiovisual como objetos de estudo 

sociológico. Em seguida, o contato com o grupo de pesquisa “Imagem, subjetividade e 

teoria social” deu continuidade à educação do olhar para as imagens em movimento por 

meio da participação em discussões de projetos e textos voltados ao assunto. 



12 

 

      

 

  Tendo em vista a disposição construída a partir dos elementos aqui citados e 

também dos não mencionados, podemos dizer com exagero que o encontro entre amor e 

tecnologia ganhou outro componente, o cinema, ao assistirmos aos filmes Brilho eterno 

de uma mente sem lembranças (2004) e Medianeras. Sim, ambos possuem roteiros que 

privilegiam o impacto da tecnologia sobre o amor, todavia, é no pesquisador que os 

elementos fílmicos, somados aos teóricos, transformam-se em uma questão. Esta, por 

sua vez, não teria germinado a partir da audiência de um ou dois filmes sem a existência 

de inúmeros outros fatores. Após esses, outros títulos cinematográficos e televisivos 

fortaleceram a percepção de que não apenas a revista Cosmopolitan passara a priorizar 

publicações ligando amor e tecnologia; essa conjugação também aparecia abundante e 

significativamente nas produções audiovisuais como elemento da cultura vigente.  

  A ligação entre amor e tecnologia no cinema não é novidade. O clássico 

Metrópolis (1927) já abordava robôs feitos à imagem de mulheres amadas. Mais 

recentes, os anos 1980 colecionaram títulos como o inovador Blade Runner (1982) e os 

populares Mulher nota 1000 (1985) e Amores eletrônicos (1984), que privilegiam o 

enamoramento entre homens e entidades tecnológicas (computadores e ciborgues). Em 

1990, a popularidade de O homem bicentenário (1999) renovou a abordagem do amor 

entre máquinas e seres humanos enquanto filmes como Denise está chamando (1995) e 

Mens@gem para você (1998) enfocaram o papel da tecnologia de comunicação nos 

relacionamentos amorosos. Nos anos 2010, percebemos inúmeros filmes que retiram o 

caráter extraordinário dos aparatos tecnológicos, colocando-os como parte usual da vida 

ordinária. Não se trata de um acontecimento fantástico como a criação de uma mulher 

perfeita (Mulher nota 1000) ou de um futuro distópico distante (Blade Runner), mas da 

aparição da tecnologia como uma dimensão da vida corriqueira. Nesse sentido, os 

filmes de 2010 estariam mais próximos de Denise está chamando e Mens@gem para 

você, mas não se limitam às tecnologias de comunicação, enfocando outras modalidades 

tecnológicas que agrupamos sob a nomenclatura “tecnologia digital”.  

  O problema de pesquisa trabalhado na dissertação de Mestrado ganhou, então, 

novos moldes. Ao interesse pelo amor foram agregados o interesse pela tecnologia 

digital e pelo audiovisual, resumidos por meio da proposta de refletir sobre a construção 

do vínculo entre a tecnologia e o amor nos filmes e seriado listados no primeiro 
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parágrafo deste capítulo com o intuito de compreender o impacto da tecnologia sobre o 

amor nos anos 2010. Como veremos, as produções audiovisuais adotadas levaram-nos a 

circunscrever o enfoque sobre uma variedade tecnológica, a tecnologia digital (sistema 

baseado em métodos de codificação e transmissão de dados de informação) e seus 

recursos. A questão a partir da qual surge este trabalho, portanto, pode ser colocada da 

seguinte maneira: quais são as implicações da tecnologia digital no amor, no momento 

contemporâneo? 

  Os desafios oriundos de tal questão não demoraram a aparecer, provocando 

algumas das discussões presentes no decorrer do texto. Dentre eles, a proposição de 

partir das imagens em movimento, dando primeira importância aos filmes e ao seriado 

em questão. Essa mesma proposição orientou a organização da tese que, além desta 

introdução, dispõe de sete capítulos e “considerações finais”.  

  No primeiro capítulo, são apresentados o objeto de pesquisa e os apontamentos 

metodológicos. O segundo discute abordagens filosóficas e sociológicas do amor, 

oferecendo um panorama dos estudos e correntes de pensamento ligados ao tema. Os 

demais são dedicados às análises das produções audiovisuais, sendo disposta uma 

produção por capítulo segundo a ordem cronológica de lançamento dos filmes e seriado. 

Esse modelo é resultado da compreensão dessas produções como obras em si cuja 

análise envolve relatos pormenorizados. Por fim, as “considerações finais” ensaiam 

conexões e distanciamentos entre os pontos identificados durante as análises, 

permitindo o destaque de ideias sugeridas pelo conjunto de produções audiovisuais  

analisado. Isto é, partimos da proposição de que, a partir dos filmes e seriado, podemos 

alcançar ideias correntes sobre o amor e a tecnologia nos anos 2010 e é nas 

“considerações finais” que tais ideias são discutidas em conjunto.  

 

 

 

 

 

 



14 

 

      

 

SITUANDO A INVESTIGAÇÃO 

1. O objeto da pesquisa 

  Como mencionamos, os filmes Brilho eterno de uma mente sem lembranças e 

Medianeras ajudaram a despertar inquietações acerca dos novos fenômenos associados 

ao amor. A partir de então, passamos a buscar títulos cinematográficos voltados ao 

enlace entre amor (especialmente o que considerávamos ser o amor apaixonado) e 

tecnologia. Foram levantados títulos das últimas décadas, alguns citados na Introdução 

desta tese, mas foi nos anos 2010 que encontramos um leque maior e mais 

representativo de produções afins com a temática cada vez mais delineada a partir do 

impacto da tecnologia moderna nas formas cotidianas de experienciar o amor, 

mostrando a relevância do tema no período
1
.  

  Voltamo-nos aos anos 2010 com o objetivo de eleger de forma sistemática cinco 

títulos que comporiam a amostra de pesquisa. Acerca da composição, apontamos que, 

de acordo com Pierre Sorlin (1977), um dos elementos cruciais da análise fílmica é a 

eleição dos títulos passíveis de estudo, cabendo ao pesquisador a escolha de filmes que 

possibilitem uma abordagem rigorosa. Sobre isso, o autor afirma a importância de uma 

amostra limitada de filmes, de forma a garantir o aprofundamento analítico e o olhar 

atento e rigoroso para as imagens. O critério de escolha deve, ainda, diz o autor, levar 

em consideração a diversidade de diretores, atores e produtores (com o objetivo de 

aumentar o alcance da amostra), e o sucesso comercial (de público) e de crítica dos 

títulos.    

  Tendo em vista as afirmações de Sorlin, procuramos construir uma amostra 

variada e capaz de possibilitar uma investigação rigorosa. Vinte filmes foram pré-

selecionados a partir de pesquisas em cinematecas, acompanhamento da mídia 

especializada, consultas às listas de festivais de cinema, publicações de críticos e 

conversas com professores, pesquisadores e público. Note-se que, como a pesquisa teve 

início em 2017, os títulos da pré-seleção são anteriores, com datas de lançamento que 

não ultrapassam 2016. Vejamos: Catfish (2010); Sexo sem Compromisso (2011); 

Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual (2011); Guerra é Guerra! (2012); 

                                                           
1
 Ainda que outras formas de amor pudessem ser contempladas a partir da escolha de diferentes filmes, 

como as relações homoafetivas e plurais, por exemplo, optamos por filmes voltados ao par heterossexual. 
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Her (2013); Noah (2013); 10.000 km (2014); Namoro ou Liberdade (2014); Sexo fácil, 

películas tristes (2014); Transcendence: a revolução (2014); Apenas Duas Noites 

(2014); Descompensada (2015); Ex Machina (2015); Para minha amada morta (2015); 

O Lagosta (2015); Kimi no na wa (2016); Nerve: Um Jogo Sem Regras (2016); La 

Corrispondenza (2016); Love Snaps (2016); e Como Ser Solteira (2016). 

  Então, os seguintes critérios foram empregados: a) adequação do filme à 

temática proposta; b) relevância; c) diversidade; e d) origem. A tabela a seguir apresenta 

de forma detalhada cada um dos critérios. 

Tabela 1: Critérios para a composição da amostra fílmica 

Critérios Características 

A) adequação do filme à 

temática proposta 

-imagens que privilegiam a construção de ligações entre 

amor e tecnologia digital em suas mais diversas 

manifestações. 

B) relevância -circulação do filme medida por bilheteria nos cinemas, 

disponibilidade em serviços de streaming e acessos em 

plataformas on-line; 

-relevância no meio mensurada pela participação em 

festivais cinematográficos e indicações para premiações; 

e 

-recepção da crítica especializada. 

C) diversidade  -diversidade de diretores e produtores. Esse critério tem 

como objetivo evitar que a amostra seja restrita a um 

pequeno círculo de produção e seja resultado das 

impressões de uma única pessoa ou de um grupo 

pequeno de pessoas. Ao aumentar a diversidade de 

diretores e produtores, procuramos construir uma 

amostra por meio da qual é possível alcançar ideias em 

ampla circulação no período.   
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D) origem  -pluralidade de origens das produções. Assim, como com 

o critério “c”, objetiva-se oferecer um panorama amplo 

das produções audiovisuais, evitando a concentração em 

produções que possam oferecer expressões 

demasiadamente regionais, limitando, dessa forma, o 

alcance da amostra. É importante mencionar que, apesar 

da existência de produções orientais na pré-seleção, 

detivemo-nos em produções ocidentais não por esse ser 

um pré-requisito, mas pela origem dos filmes que melhor 

atendiam os demais critérios. 

 

  Dessa forma, foi possível pensar nos títulos pré-selecionados individualmente 

(especialmente pelos critérios “a” e “b”) e coletivamente (especialmente pelos critérios 

“c” e “d”). A peneira prevista pelos dois primeiros critérios eliminou cerca de 50% dos 

filmes considerados. Em seguida, por meio dos critérios “c” e “d” determinamos os 

cinco títulos participantes da amostra, listados abaixo.  

  Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual, uma produção alemã, 

argentina e espanhola dirigida por Gustavo Taretto, foi exibida em cinemas de todo o 

mundo e nomeada para diversas categorias da Academia Argentina em 2012. Ganhou 

alguns prêmios em festivais, dentre os quais, os de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor 

Diretor e Prêmio do Júri Popular no Festival de Gramado 2011 e o Prêmio do Público 

da mostra Panorama do Festival de Berlim. Além de ser objeto de estudos sociológicos, 

cinematográficos e arquitetônicos, obteve destaque junto à crítica especializada, 

segundo vemos em publicações de grandes jornais como The New York Times, Le 

Monde, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo
2
.  

  O canadense Noah, dos diretores Patrick Cederberg e Walter Woodman, é o 

único curta-metragem da amostra e também o filme com menor circulação; contudo, foi 

premiado como o melhor curta-metragem canadense no Festival Internacional de 

Cinema de Toronto, em 2013, e como o melhor curta-metragem no Canadian Screen 

Awards de 2014. Apesar de distante do grande público, é afim com a temática que nos 

                                                           
2
 Ver: The New York Times (https://www.nytimes.com/2011/10/26/movies/gustavo-tarettos-sidewalls-

review.html); Le Monde (https://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/05/31/ media neras-bourdon-a-

buenos-aires_1529662_3476.html); Folha de São Paulo (https://guia.folha.uol.com.br/cinema/973114-

medianeras-mostra-solidao-do-delivery-e-do-sms-diz-diretor.shtml) e O Estado de São Paulo 

(https://cultura.estadao. com.br/blogs/p-de-pop/medianeras-um-amor-de-sempre/) – todos acessados em 

14-12-2021. 
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propusemos a estudar e possui um formato inovador capaz de condensar pontos 

relevantes. Recordamos aqui as Teses sobre sociologia da arte de Theodore Adorno 

(1986) segundo as quais a repercussão social não deve ser a causa da exclusão de uma 

obra de arte da abordagem sociológica. Em suas palavras,  

há obras de arte da máxima dignidade que, ao menos segundo os 

critérios de sua ação social, não desempenham papel relevante e 

que, se acompanharmos Silbermann, deveriam por isso ser 

excluídas da abordagem sociológica. Mas isso empobreceria a 

sociologia da arte: obras de arte do mais alto nível escapariam as 

suas malhas. (ADORNO, 1986, p. 110)  

  Noah, ainda que não tenha grande repercussão social do ponto de vista da 

circulação para o grande público, tem relevância social expressa não somente pela 

qualidade da obra que é, mas também pela recepção em grandes festivais canadenses 

que lhe rendeu, inclusive, premiações. 

  Dirigido por Spike Jonze, o estadunidense Ela, por sua vez, está na outra ponta. 

Na qualidade de filme mais divulgado da amostra, é objeto de diversas pesquisas e 

tornou-se “título obrigatório” para os interessados em tecnologia. Foi exibido em 

cinemas de grandes redes e entre outras premiações, recebeu o Oscar e o Globo de Ouro 

de melhor roteiro original em 2014. Em seu turno, o italiano La Corrispondenza 

(Lembranças de um amor eterno em português), de Giuseppe Tornatore, foi promovido 

pelo nome do diretor, famoso por produções anteriores. Circulou em cinemas e esteve 

disponível na Netflix brasileira entre 2017 e 2018. Foi indicado a diversas categorias do 

Prêmio David di Donatello e Golden Ciak Awards em 2016.  

  Por fim, o quinto título seria o brasileiro Love Snaps, dirigido por Daniel Ribeiro 

e Rafael Lessa, vencedor do Prêmio Félix de 2016. Entretanto, após o Exame de 

Qualificação, momento em que nos foi sugerida a inclusão de uma outra produção, o 

seriado Osmosis, Love Snaps foi substituído pela produção francesa que estabeleceu 

novas condições para a realização da pesquisa, haja vista sua natureza seriada. 

Conquanto o cinema do passado - e algumas produções recentes - fossem dispostas em 

série, buscamos discutir as particularidades oriundas desse formato no subtítulo 

seguinte. Com relação à inclusão de Osmosis na amostra de pesquisa, salientamos a 

adequação ao tema e o momento de lançamento do seriado, 2019, o último ano da 

década investigada. Isso permitiu a composição de uma amostra capaz de abranger os 
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movimentos presentes na década de 2010, com títulos lançados entre 2011 e 2019. 

Ademais, enquanto a direção de Julius Berg (primeiro episódio) respeitou o critério de 

diversidade, a nacionalidade francesa atendeu ao critério de pluralidade de origens e a 

veiculação mundial via Netflix segue promovendo a circulação do seriado.  

  Sendo assim, foram eleitas produções de distintas nacionalidades, com 

diferentes diretores e que tiveram reconhecimento social (assinalado pelo recebimento e 

indicação a prêmios e pelas críticas que movimentaram).  

1.2. Apontamentos metodológicos 

 Qualquer pessoa que pretenda realizar um trabalho científico se preocupará com 

os procedimentos metodológicos adotados. No caso de um trabalho na intersecção entre 

Sociologia e audiovisual, como esse, não é diferente, cabendo ao pesquisador o desafio 

de lidar com metodologias adequadas que contemplem as especificidades de um objeto 

artístico: imagens em movimento que não podem ser acessadas a não ser pelo olhar. 

Este, entendido de forma ampla, não contempla apenas a capacidade dos olhos enquanto 

órgãos sensoriais (ainda que tal capacidade seja necessária), mas a própria sensibilidade 

humana em sua totalidade. A sensibilidade opera de forma conjunta, associando 

impulsos neurológicos e receptores sensíveis. Ainda que alguns órgãos e suas 

determinadas funções sensoriais possam ser mais contemplados e requeridos que outros 

em determinados contextos históricos e sociais - como indica Norbert Elias ao analisar 

as transformações características do século XVIII cujos desdobramentos se evidenciam 

nas sociedades democráticas: “os prazeres dos olhos e dos ouvidos tornam-se
3
 cada vez 

mais intensos, mais ricos, mais sutis e mais difundidos, que os prazeres dos membros 

cada vez mais limitados por preceitos e proibições” (ELIAS In HAROCHE, 2011, 

p.361) -, não se pode concebê-los de forma separada da sensibilidade como um todo a 

não ser para o exercício do pensamento.  

 A preponderância do olhar e da audição, construída durante séculos, coloca-os 

em lugar privilegiado na “hierarquia” dos sentidos, como aponta Elias, mas concebê-los 

independentemente, deslocados do conjunto sensível, não teria fundamento. Dito isso, é 

importante ressaltar que há momentos do texto em que, ao empregar o termo “olhar”, 

                                                           
3
 O original “se tornam” foi substituído por “tornam-se”. 
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nos referimos de fato à sensibilidade, sabendo que o uso que fazemos dessa palavra, 

como signo sintetizador, reforça a centralidade do olhar nas sociedades contemporâneas, 

processo do qual o cinema é parte importante
4
.  

 Diante da uma tela cinematográfica, voltamo-nos ao filme, mas nem tudo é 

visto. Sobre isso, o seguinte trecho de Jean-Claudè Carrière (1995) fornece elementos 

que enriquecem a discussão:  

Quantas vezes poderíamos dizer, referindo-nos a nós mesmos ou 

a outros, que um filme não chegou realmente a ser visto? Por 

muitas razões, algumas não muito claras e outras que não 

podemos admitir, nós vemos com deficiência. Recusamo-nos a 

ver, ou então vemos algo diferente. Em todo filme, há uma 

região de sombra ou uma reserva do não-visto. (CARRIÈRE, 

1995, p. 10) 

 Carrière discute as possibilidades e limitações do olhar, bem como as 

desconformidades entre o que é visto pelo espectador e o que é mostrado pelo filme. Por 

razões muitas vezes desconhecidas, a imagem cintilante projetada na tela branca pode 

ser captada diferentemente por aqueles que assistem ao espetáculo. A ela, podem ser 

atribuídos diferentes sentidos. O espaço do não-visto, as sombras que se mesclam à 

escuridão da própria consciência impulsionam particularidades do olhar. Nesse sentido, 

o cinema, embebido em obscuridade, emerge, na perspectiva desse autor, como uma 

linguagem envolta em mistérios. Logo, ver um filme não é de forma alguma prática 

objetiva. De fato, Carrière nos diz que as variações na apreensão das imagens 

expressam, antes, traços subjetivos e parciais daquele que se coloca diante da tela. 

                                                           
4
 O cinema, como sabemos, nasceu no final do século XIX, quase 70 anos após o surgimento da primeira 

fotografia. Com a difusão das salas de cinema e as exibições para os grandes públicos, a centralidade do 

olhar, que já era característica desse contexto, tornou-se mais presente. Isso é especialmente verdadeiro se 

tomarmos os primeiros 20 anos do cinema. Os filmes mudos da “era silenciosa” não possuíam trilhas 

sonoras de acompanhamento e eram, portanto, um desenrolar de imagens em movimento que encontraram 

nos olhos os órgãos prioritários dos sentidos, aguçando a visão, estimulando a apreensão do mundo pelo 

olhar. Com a incorporação da trilha sonora, os olhos não deixaram de ser estimulados, mas os ouvidos 

também passaram a ser particularmente excitados pelos filmes. Psicose (1960) e Tubarão (1975) 

recordam-nos associações icônicas entre a imagem e o som capazes de impressionar os sentidos. O tema 

musical unido às sombras e ao grito da personagem Marion no ataque no chuveiro naquele filme e a 

“canção-presságio” do gigantesco monstro marítimo nem sempre mostrado em Tubarão marcaram 

gerações de espectadores. Com a popularização das salas de cinema e, depois, com a transmissão de 

filmes e seriados por meio das telas de televisores, computadores e, mais recentemente, smartphones, os 

olhos e ouvidos tornaram-se órgãos sensíveis ainda mais “privilegiados”.  
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 Por sua vez, Stan Brakhage (1991), ao explorar a imagem cinematográfica, 

afirma:  

Oh alucinação transparente, superimposição de imagem, 

miragem em movimento, heroína das mil e uma noites 

(Scheerazade com certeza deve ser a musa desta arte), você 

obstrui a luz, enlameia a pureza da tela branca (ela transpira) 

com suas formas embaralhadas. Somente os espectadores (os 

descrentes que freqüentam os templos atapetados onde se 

servem café e pinturas) acreditam que o seu espírito esteja em 

seu momento iluminado (confundindo seu corpo retangular, 

suarento e brilhante, com algo além do que é). (BRAKHAGE 

apud XAVIER, 1991, p.343) 

 A relação entre a tela iluminada e o espectador emerge, nesse trecho, como eixo 

particular a partir do qual o cinema é experienciado. As imagens multiplicadas são 

comparadas por Brakhage a miragens entorpecentes que captam os frequentadores das 

salas de exibição, templos de adoração em que se acredita em algo além. As formas 

embaralhadas que surgem na tela branca (o corpo retangular) são percebidas como 

possuidoras de características especiais, como algo capaz de iluminar, acreditam os 

espectadores, o espírito dos que as assistem. Da implicação entre as imagens e o espírito 

nasce o fluxo desorientador descrito pelo autor. Se, como indicam Carrière e Brakhage, 

o cinema é, respectivamente, um convite para a deficiência do olhar e para o 

entorpecimento da alma, a questão de como realizar um trabalho científico tendo as 

imagens em movimento como objeto privilegiado ganha destaque. Afinal, como lidar 

com os afetos suscitados pelas imagens, com os elementos imaginários e fantásticos que 

despertam, com as sensações e assombros que avivam? Como atingir as “sombras” dos 

filmes e tornar visto o não-visto? Mais, como reconhecer as “armadilhas” e “miragens” 

nascidas do encontro entre as imagens e o olhar? 

 Para discutir essas questões, recordamos o debate de Pierre Sorlin (1977) acerca 

do peso dos afetos na leitura do audiovisual. Diferentemente do que se passa com os 

livros ou com os instrumentos que têm contornos rígidos, rapidamente apreendidos, os 

filmes são uma sequência de imagens gravadas em rolos que não podem ser acessadas a 

não ser pelo intermédio de aparelhos reprodutores
5
. As películas pouco significam para 

                                                           
5
 Algo semelhante ocorre na produção audiovisual atual, em que os filmes podem ser feitos com câmeras 

digitais comuns (e reproduzidos por projetores digitais), como em Noah. Ainda que o cinema tenha 
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o espectador que, apenas por meio delas, não chega a acompanhar o filme propriamente 

dito. Em projeção, o filme cumpre o seu destino. Segundo Paulo Menezes (1996), reside 

aqui o alto grau de imaterialidade do cinema: as gravações em películas só realizam a 

sua potência fílmica quando projetadas. Embora os rolos – no qual os filmes residem 

enquanto potência - sejam palpáveis
6
, o filme em si não é. Não pode ser tocado, 

tampouco visto sem que seja projetado. Sorlin aponta que, à medida que o projetor roda, 

dando às gravações velocidade suficiente para gerar a ilusão de movimento, cabe aos 

espectadores, sem tempo para fixar o olhar e o entendimento em um ou outro aspecto 

determinado da sequência de imagens que lhe é mostrada, juntar algumas impressões do 

que acaba de ser visto para formatar um ponto de vista ou uma interpretação. Assim, a 

leitura de um espectador é guiada pelo amontoado de impressões coletadas no decorrer 

da projeção fílmica, momento no qual é interpelado por sinais visuais e sonoros 

constantes, uma conjunção de luz e sons que lhe envolve os sentidos. Tanto o que o faz 

“eleger” alguns dentre os incontáveis sinais (convertidos em impressões) possíveis 

como os mais significativos de um filme quanto o modo como os interpreta não pode 

ser desvinculado de seus desejos e conhecimentos prévios. Em outras palavras, o 

processo não é desvinculado das particularidades daquele que o vê, de sua memória e de 

seu saber.  

 Quase todos reconhecem, em alguma medida, que um filme não revela as coisas 

tais como elas são. Poucos ignoram completamente os processos relativos à sua 

elaboração, guiados pelas seguintes etapas: 

                                                                                                                                                                          
deixado de ser o único (e mesmo o principal) abrigo da transmissão fílmica - uma vez que aparelhos e 

aplicativos de transmissão de audiovisual são cada vez mais populares - o acesso aos materiais 

audiovisuais continua dependendo de algo capaz de reproduzi-los. Nesse sentido, seguem sem forma 

definida, sem a possibilidade de apreensão ao primeiro olhar, necessitando de uma decodificação que não 

passa apenas pelos sentidos humanos, mas que precisa, necessariamente, de ao menos um aparelho que os 

torne inteligíveis.    
6
 Reforçamos que nas últimas décadas, as películas foram amplamente substituídas por arquivos digitais 

que, à semelhança do conteúdo que armazenam, não possuem uma forma determinada. É possível 

identificar os contornos de alguns dos aparelhos que guardam tais arquivos, como cartões de memória, 

por exemplo. Contudo, com a razoavelmente recente criação do armazenamento em nuvens, a 

imaterialidade envolvida no processo de gravação tornou-se ainda mais evidente, de maneira que apenas a 

reprodução do arquivo, ou seja, a reprodução das imagens captadas condensadas em um arquivo, 

promove o movimento característico ao filme. Sorlin e Menezes abordam um momento do cinema no 

qual as películas ainda eram a realidade das produções. A substituição dos rolos de filme (o chamado 

cinema analógico) pelos arquivos digitais tornou a imaterialidade do filme ainda mais notória. Não se 

trata mais de passar pelo projetor emendas de rolos marcados pela impressão de fotografias, mas de 

apertar o botão que inicia, quase automaticamente, a reprodução de um arquivo.   
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le cadre du viseur prélève un fragmente de ce qui est continu; il 

y a ‘prise’ d’un segment d’espace, puis intégration de cette pièce 

au milieu d’une série d’autres vues: à l’isolament arbitraire du 

champ delimité par la caméra, s’ajoute l’intervention du 

montage, c’est-à-dire l’ensemble des effects de contraste, de 

complémentarité, d’accentuation qu’entraîne la succession de 

plusieurs images.
 7

 (SORLIN, 1997, p. 36) 

 

 Não obstante, conquanto muitos tenham em seu horizonte (com maior ou menor 

clareza) o conhecimento de que o filme é concebido a partir de um recorte temporal e 

espacial que envolve um conjunto de técnicas, dificilmente se resiste ao convite para 

embarcar em seu movimento. O que é, inclusive, necessário para que a experiência do 

cinema ou da audiência fílmica se concretize. Assistir ao filme é entrar em seu 

movimento: 

O cinema é, neste contexto, uma criação do imaginário para o 

imaginário e não, como quer o pensamento singelo, uma 

reconstrução de uma realidade exterior qualquer. O cinema não 

fala diretamente do real, não é uma reprodução mais que perfeita 

deste real, e sim uma construção a partir dele e que dele se 

distingue. Mas, ao mesmo tempo, ele necessita que a ilusão da 

representificação esteja sempre presente. É aí que se faz a 

mágica. O filme faz a interligação entre imaginário e memória 

através da construção de espaços e da proposição de 

experiências diferenciais de tempos (MENEZES, 1996, p. 89). 

 

 De acordo com Menezes, o cinema advém do imaginário e o alcança, 

interligando-o à memória a partir de experiências temporais e espaciais que partem do 

real, ainda que se distingam dele. Em outros termos, os elementos que o ligam ao real 

fortalecem a ilusão de que o filme mostra as coisas tais como elas são. Dito isto, parece-

nos que a relação, promovida pelo cinema, entre a imaginação e a memória impulsiona 

o preenchimento das “lacunas” do filme por parte dos espectadores, enquanto 

lembranças se manifestam, ainda que muitas vezes não sejam percebidas como tais. 

Levando em conta que, segundo Maurice Halbwachs, “quando recordamos, partimos do 

presente” (HALBWACHS, 2004, p. 40), do conjunto de noções e de referências sociais 

que é socialmente partilhado pelo momento atual, apontamos que o cinema oferece 

                                                           
7
 Em livre tradução: o quadro do visor remove um fragmento do que é contínuo; prende um segmento de 

espaço, e, então, integra essa peça no meio de uma série de outras visões: o isolamento arbitrário do 

campo delimitado pela câmera é adicionado à intervenção da montagem, ou seja, o conjunto de efeitos de 

contraste, de complementariedade, de acentuação que envolve a sucessão de várias imagens 
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condições para que os conteúdos mnemônicos sejam articulados e organizados, abrindo 

espaço para as recordações. Ocorre que a reconstrução do passado mediante as 

exigências do presente “nunca é algo mais do que uma aproximação” (HALBWACHS, 

2004, p. 41) do que já se foi.  

 Ao abrir caminho para a recordação, o filme acaba, por sua vez, sendo percebido 

por meio dela. Afinal, posto que a experiência do cinema se concretiza quando o filme é 

transmitido (a alguém), vê-lo implica em estender algo de si para as telas que se 

transformam, entre outras coisas, no abrigo de valores dos espectadores. 

 No debate que problematiza aparentes distinções entre recordações prontamente 

associadas a um tempo que não existe mais cujas reminiscências parecem não encontrar 

lugar no presente e as recordações que, por outro lado, são prontamente envolvidas em 

um sentimento de realidade, Halbwachs aponta: 

 

Por um intercâmbio recíproco, as imagens que reconstruímos 

adotam, das emoções atuais, esse sentimento de realidade que as 

transforma em objetos ainda existentes. Enquanto os 

sentimentos atuais, unindo-se a essas imagens, se identificam 

com as emoções que as acompanharam no passado e se 

encontram ao mesmo tempo desprovidas de seu aspecto de 

estado atual. (HALBWACHS, 2004, p. 42) 

 

 No caso das lembranças que parecem reais, então, mesclam-se imagens do 

passado reconstruído, emoções atuais e antigas, anteriormente vinculadas a essas 

imagens.  A inteligência opera integralmente a partir de manifestações centradas (mas 

não exclusivas) em fluxos de imagens e emoções, elaborando a memória. Halbwachs 

não trabalhou com o cinema, mas suas percepções sobre a memória podem ajudar-nos a 

refletir sobre a relação entre o cinema e o espectador. Ao assistir ao filme (imagens em 

movimento), o indivíduo pode, por mecanismos que relacionam o imaginário e a 

memória, unir as emoções suscitadas pelas imagens em tela às imagens do passado 

reconstruído, ao passo que os sentimentos atuais passam a ser identificados com as 

emoções que acompanharam tais imagens no passado. Desse modo, o filme convida o 

espectador a elaborar suas memórias e também o tempo presente. Trata-se de um 

intercâmbio entre o filme e o indivíduo: apenas nele acontece a experiência do cinema. 
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 Nesse sentido, recuperaremos a história narrada por Umberto Barbaro (1965), e 

mencionada por Mauro Rovai (2005), referente a um caso contado pelo cineasta Serguei 

Eisenstein depois da exibição de O encouraçado Potemkin. Barbaro relata o conteúdo 

de uma carta escrita por um antigo marinheiro do Potiônquim que havia participado da 

revolta. Nela, letras de admiração elogiavam o trabalho de Eisenstein na reconstrução 

do ambiente e dos fatos relativos ao levante. O homem destacava especialmente a cena 

do toldo na coberta do navio, dizendo que ele próprio esteve sob ele, elogiando a 

incrível fidelidade da reconstrução. Ocorre que tal episódio nunca ocorrera fora dos sets 

de filmagem, havia sido inventado pelo diretor, assim como foi inventado o fuzilamento 

na escadaria de Odessa. Esta cena, uma das mais comentadas do longa, foi imaginada 

pelo diretor durante as filmagens: 

Descobri a escadaria de Odessa somente no momento da 

filmagem. A cena do fuzilamento naqueles degraus não estava 

em nenhuma versão do roteiro de O encouraçado Potemkin. 

Para imaginar a cena, fui ajudado pela ilustração de uma revista 

onde um cavaleiro, no meio da bruma, batia em alguém com seu 

sabre. A cena da escadaria de Odessa entrou, então, no esqueleto 

e nas leis internas de organização do filme. (EISENSTEIN, 

1987, p. 49) 

 A anedota publicada por Barbaro exemplifica a apropriação do filme pelo 

marinheiro, a construção de sentidos sobre o ontem e o hoje. Afinal, a história desse 

homem e da revolta da qual fez parte é reconstruída por ele próprio ao adentrar no 

movimento de outra construção, também sobre o passado, a de Eisenstein, O 

encouraçado Potemkin. As imagens cinematográficas, portanto, como apontamos 

acima, organizam e articulam os conteúdos da memória. Na percepção de Rovai, “o que 

faz das imagens cinematográficas um poderoso meio de justaposição à lembrança ou, 

ainda, uma organizadora de traços mnêmicos a partir da referência da tela grande” 

(ROVAI, 2005, p. 12). 

 As imagens do cinema podem ser uma construção sobre o ontem que parte do 

presente e que não pode ser mais do que uma aproximação do passado. Nesse sentido, 

os filmes tanto são compostos a partir de quadros sociais da memória quanto passam a 

integrá-los, conformando noções e referências coletivas, constituindo e sendo 

constituintes da memória. Não obstante o caráter coletivo dos quadros sociais, o 



25 

 

      

 

indivíduo acessa sua memória, espécie de ponto de vista da memória coletiva, 

promovendo uma leitura própria do filme, haja vista que 

cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali 

ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que 

mantenho com outros ambientes (HALBWACHS, 2006 [1925], 

p. 69). 

 

 O exemplo de Carrière (1995) é igualmente intrigante. O autor francês declara 

que após assistirem ao O bebê de Rosemary, inúmeros espectadores afirmaram terem 

visto uma criança monstruosa que poderia ser detalhadamente descrita a despeito do 

fato de que nenhuma cena do gênero conste no filme. O filho de Rosemary não é 

mostrado. O público preencheu o invisível, dotando de rosto a personagem oculta
8
. 

 Neste ponto, levando em conta as perspectivas singulares e afetivas que 

compõem o cinema, voltamos à questão de como tomá-lo por objeto de investigação. 

Sorlin (1992) menciona que motivações variadas influenciam possíveis leituras do 

filme, como a adaptação física (posição, conforto, distância da tela, entre outros) ao 

local de exibição; a simpatia ou antipatia diante das personagens, podendo levar à 

identificação; e o reconhecimento de lugares e circunstâncias. O filme é entendido pelo 

espectador a partir de motivações pré-existentes (memória, desejos, valores e 

conhecimentos prévios) e quase sempre provoca reações fundamentalmente afetivas.  

 Uma vez que o embarque no movimento do filme é inevitável e a eliminação da 

afetividade é impossível, “Le seul moyen de ne pas les laisser entièrement dominer est 

sans soute de les accepter, de les analyser, et d’en tenir compte dans le travail consacré 

aux films.” 
9
 (SORLIN, 1977, p. 37). Então, cabe ao pesquisador aceitar (não suprimir) as 

                                                           
8
 Podemos ir além. O bebê de Rosemary é um dos pioneiros no gênero suspense e terror cujo sucesso 

pode ser associado à ocultação do bebê, ao rosto nunca revelado desse ser que concentra em si o próprio 

mal. Não há qualquer imagem que revele o bebê, mas tantos outros elementos fílmicos cooperam para 

construí-lo como um ser sinistro, dentre os quais podemos destacar as expressões de horror de Rosemary 

nos momentos finais da trama quando, ao encarar a cria, assusta-se gritando repetidamente “His eyes, his 

eyes!”, perguntando aos vizinhos o que teriam feito com os olhos da criança. Por não dar um contorno 

para a pequena criatura, o filme instiga os espectadores, provoca sua imaginação e memória. A forma do 

mal não é dada e fica a critério de quem assiste defini-la (ou não). Certamente, essa definição resultará do 

conhecimento prévio do que se entende por mal, de lembranças de imagens e descrições de figuras 

macabras. 
9
 Em livre tradução: a única maneira de não nos deixarmos dominar por completo é aceitá-los sem 

dúvida, analisá-los e tê-los em conta no trabalho consagrado aos filmes. 



26 

 

      

 

particularidades do filme, do encontro entre o filme e o seu olhar, levando-as em 

consideração na realização de sua investigação. “Armadilhas” e “miragens” são parte da 

experiência e é responsabilidade de quem pesquisa procurar conhecê-las e analisá-las 

durante o trabalho, aceitando a relação que estabelece com o filme. O relato de Sorlin 

sobre a postura de um historiador após a exibição de Camaradas, filme que narra um 

protesto passado em Turim no final do século XIX, exemplifica um posicionamento 

alheio a essas recomendações. Depois de assistir ao filme, o historiador passou a 

defender a veracidade da trama e a representatividade de seus personagens, citando, 

para isso, diversos exemplos pouco precisos. Ao ser confrontado por algumas 

perguntas, assumiu que suas referências advinham das histórias contadas por seu avô, 

ouvidas por ele quando criança. O filme, assim, estimulou o contato com suas 

recordações, com as imagens e os sentimentos prazerosos a elas associados, levando-o a 

elogiá-lo e defendê-lo. No lugar do historiador, poderia estar o sociólogo, o antropólogo 

ou um pesquisador de qualquer área que, desavisado, se teria deixado levar 

irrefletidamente pelos seus afetos.  

Por outro lado, a adoção de uma postura reflexiva não tem o objetivo de garantir 

análises livres de parcialidade, uma vez que as imagens não falam por si: seus possíveis 

significados nascem da interpretação de alguém, elaborada a partir de um conjunto de 

perspectivas variadas. Nesse sentido, reafirmamos que não se trata da tentativa de 

suprimir as consequências advindas do encontro entre o filme e o olhar, uma vez que o 

embarque no movimento do filme é condição para assisti-lo. Não é possível interpretar 

um filme que não foi visto. Tampouco se trata do ímpeto de negar o peso dos afetos, 

algo que, provavelmente, não faria mais do que fazer crescer tal peso, então, 

obscurecido e rejeitado. Trata-se, por fim, da aceitação de que a experiência do cinema 

só existe a partir da combinação de memórias, desejos, valores, imaginação e realidade. 

 Partindo dessa ideia, concordamos com Menezes quando aponta que a escolha 

dos filmes por ele trabalhados em sua tese e a sua articulação são guiadas por uma entre 

várias configurações possíveis: 

Trabalhamos com uma configuração entre várias possíveis, e 

não com algum sistema que nos afirmasse ser esta a 

configuração essencial ou que os filmes escolhidos pudessem 

ser expressão de alguma lei mais geral ou de um pensamento 

homogêneo ou hegemônico. (MENEZES, 2013, p. 238)  
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 Nesse sentido, a eleição dos filmes que propomos analisar e o encadeamento que 

apontamos entre eles são uma construção, iniciada desde os momentos primordiais 

desta pesquisa, mas, provavelmente, muito antes disso. Recordamos a discussão de Max 

Weber em A “objetividade” do conhecimento nas Ciências Sociais. A partir do artifício 

de organizar a escrita a partir de perguntas e respostas, Weber delineia o mundo da 

cultura ao debater o conhecimento e a ciência. A dimensão cultural aparece como uma 

arena significativa em que os próprios homens, como atores, atribuem valor e sentido as 

suas ações. Longe de ser um “espaço” de consensos, essa dimensão é um “lugar” de 

disputas na qual valores e ideias de valor concorrem. Ou seja, nela estão em jogo a 

percepção dos homens acerca dos valores vinculados às ações.  

 Na apresentação desse livro (intitulada “O sentido da ciência”), Gabriel Cohn 

afirma que, dada a natureza infinita do número de ocorrências no tempo e no espaço, 

Weber volta-se à questão da causa pela qual certos traços da realidade têm importância 

para o cientista. Afinal, como é selecionado o que tem significação para o 

conhecimento? Como é selecionado o que, em certa sociedade, será visto enquanto 

valioso para o conhecimento? O único critério encontra-se no pesquisador, indivíduo 

que, enquanto membro da sociedade, sustenta ideias de valor que o impulsionam a 

eleger um objeto em detrimento de outros.  

 As ocorrências, sejam quais forem, não têm significados em si, uma vez que os 

significados são dados pelos indivíduos de uma sociedade na medida em que algo ganha 

interesse para eles. Por esse prisma, podemos tomar a seguinte afirmação de Weber: “O 

domínio do trabalho científico não tem por base as conexões ‘objetivas’ entre as 

‘coisas’, mas as conexões conceituais entre os problemas” (WEBER, 2006, p. 37), posto 

que as “coisas” não se conectam objetivamente. O cientista conecta conceitos entre 

problemas. Estes, por sua vez, só são tomados como problemáticos após terem 

despertado um primeiro interesse. A ciência, portanto, lida com problemas e não com 

“coisas”. Antes de escrever o excerto acima, Weber apresenta uma passagem 

enriquecedora para esta discussão, reforçando a importância do interesse de 

conhecimento a partir do caso dos fenômenos “socioeconômicos”, debatidos por ele no 

correr do texto: 
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O caráter de fenômenos “socioeconômicos” de um evento não é 

algo que lhe seja “objetivamente” inerente. Ao contrário, ele 

está condicionado pela orientação do nosso interesse de 

conhecimento, e essa orientação define-se conforme o 

significado cultural que atribuímos ao evento em questão em 

cada caso particular. Sempre que um evento da vida cultural se 

vincula direta ou indiretamente àquele fato básico, por meio 

daqueles elementos da sua especificidade nos quais repousa para 

nós o seu significado próprio, ele contém ou ao menos pode 

conter, conforme o caso, um problema de ciência social. 

(WEBER, 2006, p. 31) 

 

 Entretanto, ainda que o princípio de uma investigação dependa do interesse de 

conhecimento, definido conforme o significado cultural atribuído pelo pesquisador a 

uma determinada ocorrência, ele não garante a continuidade do empreendimento 

científico. É preciso ultrapassar o momento de escolha do objeto para dar vez à 

aplicação do método científico que, segundo Weber, imprime objetividade à 

investigação.  

 Em concordância com Weber no tocante à relevância dos valores que guiam a 

seleção do objeto de estudo, ressaltamos que a eleição dos filmes analisados neste 

trabalho é uma configuração entre outras possíveis. Não se trata, portanto, nem da única 

configuração, nem mesmo de uma configuração superior. Assumir que a escolha do 

objeto de estudo é conduzida pelos valores não revela, contudo, a forma de abordá-los. 

Uma vez especificado o objeto, teria início a fase de aplicação do método científico. 

Levando em consideração o que debatemos até o momento sobre o caráter afetivo 

existente na experiência do cinema, ao qual os espectadores e, notoriamente, os 

pesquisadores estão sujeitos, retomamos a questão do cuidado com os afetos e com o 

método.  

 Reiteramos a necessidade de assumir uma postura que procura a reflexão 

constante. Primordialmente, salientamos que as referências teóricas privilegiadas em 

nossa investigação ajudam a compor o conjunto de perspectivas que não encontram 

expressividade senão na figura do pesquisador. Nesse processo, cabe a ele relacionar as 

referências teóricas às imagens cinematográficas com o devido cuidado, evitando tanto 

a redução do filme à qualidade de exemplo da teoria quanto a redução (ou 

engrandecimento) da teoria à qualidade de intérprete do filme. Não se trata de uma 

prática simples. A bibliografia é frequentemente parte integrante do pesquisador, uma 
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vez que ajuda a construir o seu pensamento. A teoria pode operar como uma referência 

de algumas maneiras distintas. Pode ser tomada como um modelo, funcionando como 

um exemplo, ou ser entendida como um ponto de relação entre coisas ou ideias. No 

primeiro caso, a ideia de um modelo pode sugerir a tentativa de aproximar o objeto do 

conteúdo teórico. O segundo caso, por sua vez, compreende um ponto de relação a 

partir do qual podem ser estabelecidas trocas e, por isso, parece-nos mais interessante. 

Na elaboração de uma análise fílmica - bem como na composição dos fios que podem 

ligar dois ou mais títulos analisados -, as relações entre as imagens e os referenciais 

teóricos são construídos a partir de discussões que procurem apresentar aspectos do 

filme e aspectos teóricos para, então, debruçar-se sobre os pontos de relação que não 

obrigatoriamente apontam para concordância, mas fomentam debates.  

Com o objetivo de viabilizar uma postura pautada na reflexão e no cuidado com 

os afetos e com os saberes anteriores, procuramos adotar certos procedimentos no trato 

do objeto fílmico. Primeiramente, concebemos cada um dos filmes de nossa amostra 

como uma obra única, dotada de especificidades. Procuramos, então, vê-los 

separadamente, pensando em sua estrutura interna e na lógica que a orienta. Para isso, é 

preciso atentar para o filme em sua totalidade, considerando não apenas o enredo ou as 

falas, mas o conjunto de suas expressões estéticas, tais quais as canções, a iluminação, 

os planos e os ângulos, os movimentos de câmera, enquadramentos, silêncios, entre 

outros
10

. A própria organização deste trabalho reflete essa prática: cada capítulo 

contempla uma produção audiovisual. 

Em cada capítulo, então, apresenta-se uma análise detalhada, elaborada 

especialmente a partir da prática do relato, de uma das produções audiovisuais da 

amostra. O ato de contar os filmes já contém revelações acerca da forma como são 

tomados, tanto quanto revelam os aspectos privilegiados pela análise. O relato traz o 

olhar do pesquisador sobre o filme. No decorrer dessas narrativas, algumas discussões 

foram travadas, mobilizando referências bibliográficas que ajudaram a tornar mais 

complexos e ricos os debates propostos.  

 O segundo procedimento adotado diz respeito à quantidade de vezes em que as 

produções audiovisuais foram assistidas. É verdade que assistir diversas vezes ao filme 

                                                           
10

 Especialmente no que toca à percepção dos planos e ângulos e distância da câmera, apoiamos nosso 

procedimento na exposição de Ismail Xavier em O discurso cinematográfico (2005, p. 27-35). 
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não garante maior e mais profunda conscientização acerca das cargas afetivas que ele 

ajuda a desencadear; fosse assim e não seriam tantos os aficionados por determinados 

títulos, que os assistem dez, vinte ou cinquenta vezes, renovando sempre sua paixão. 

Junto ao comprometimento com a reflexão, assistir diversas vezes ao mesmo título 

pode, entretanto, desencadear a percepção de aspectos obscurecidos ou ignorados nos 

primeiros momentos e o abandono de impressões iniciais. Sendo assim, procuramos 

assistir repetidamente aos filmes e seriado da amostra, em locais e momentos diferentes, 

levando em consideração as motivações variadas que, segundo Sorlin, influenciam 

possíveis leituras das obras audiovisuais. Dentre elas, estão, como citamos mais acima, 

a adaptação física do espectador ao local de exibição e seu estado de ânimo. Nesse 

sentido, assistir aos filmes em diferentes momentos, telas, horários e locais, mediante 

distintas condições de luz, ajuda a diminuir o peso das especificidades sobre a análise. 

Esse exercício ajuda também a desvelar os movimentos fílmicos, os detalhes 

frequentemente ignorados nas primeiras audiências, além de poder ajudar – repetimos, 

se esses exercícios estiverem associados ao compromisso com a reflexão - a 

problematizar simpatias e antipatias diante das personagens e o reconhecimento de 

lugares e circunstâncias.  

 Ditas as precauções tomadas e as práticas adotadas, sublinhamos ainda que 

atentamos para as noções de sistemas relacionais e pontos de fixação propostas por 

Sorlin. Ao definir aquela, o autor elucida que “chaque film constitue, à l’intérieur du 

monde fictif de l’écran, des hiérarchies, des valeurs, des réseaux d’échanges et 

d’influences.”
11

 (SORLIN, 1977, p. 237), cabendo ao pesquisador identificar as relações 

existentes no interior das produções cinematográficas, de forma a compreender os seus 

mecanismos e tensões.  

 Os filmes não são reflexos exatos das estruturas sociais em que são produzidos, 

tampouco simplesmente traduzem as concepções de seus idealizadores, diretores e 

produtores. De maneira geral, nas telas, as relações entre os grupos sociais constituem 

os sistemas relacionais. Estes, por sua vez, sugerem juízos e concepções acerca das 

relações existentes em um contexto social, conquanto não as reproduzam fielmente. 

Pouco mais adiante, no mesmo livro, Sorlin continua: 

                                                           
11

 Em livre tradução: cada filme constitui, no interior do mundo fictício da tela, hierarquias, valores, redes 

de troca e de influências.   
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L’ existence d’une logique narrative, dont les règles sont 

maintenant assez bien connues, fait qu’une oeuvre de fiction ne 

reproduit jamais directment les rapports sociaux, tells qu’ils se 

manifestent dans un milieu determiné, et en propose, 

inévitablement, une transposition. La part accordée aux divers 

termes mis en jeu n’est cependant pas indifferent: elle suggère 

un certain point de vue, un jugement sur la société. (SORLIN, 

1977, p. 241)
12

 

  

 Diante da constatação de que os diversos termos propostos por um filme 

sugerem certo ponto de vista ou julgamento, cabe ao pesquisador
13

 voltar o seu interesse 

aos sistemas relacionais com o objetivo de identificar como os grupos sociais e suas 

respectivas relações são construídos nas produções audiovisuais. Assim, podem ser 

problematizadas as implicações entre um meio social e uma obra de ficção. Em 

Sociologie du Cinéma, Sorlin trabalha com uma série de filmes do neorrealismo 

italiano, traçando considerações acerca de seus sistemas relacionais, ou seja, das 

relações nos grupos sociais e entre eles. Por nossa vez, utilizamos essa categoria no 

trabalho com produções audiovisuais da década de 2010, a partir da identificação de 

elementos capazes de oferecer recursos para a delineação de grupos sociais e suas 

relações em cada uma das obras, como os aspectos associados à renda, idade, estilo de 

vida, entre outros. 

 Os Pontos de fixação, por sua vez, são entendidos como “un problème, ou un 

phénomène qui (...) apparaissent régulièrement dans des séries filmiques homogènes et 

se signalent par des allusions, de répétitions, une insistance particulière de l’image ou 

un effect de construction.
14

” (SORLIN, 1977, p. 230). Trata-se, portanto, da percepção 

dos elementos tanto de ordem estética quanto narrativa que aparecem de forma regular e 

repetida em uma amostra fílmica. Um conjunto de filmes tem numerosos pontos de 

                                                           
12

 Em livre tradução: A existência de uma lógica narrativa cujas regras já nos são bem conhecidas, faz 

com que uma obra de ficção nunca reproduza diretamente as relações sociais tal como se manifestam em 

um meio determinado e propõe, inevitavelmente, uma transposição. O papel atribuído aos diversos termos 

postos em jogo não é, porém, indiferente: sugere certo ponto de vista, um julgamento sobre a sociedade. 
13

 Ainda que o título da obra de Sorlin seja Sociologie du Cinéma, seu conteúdo toma o historiador como 

a figura do pesquisador. A ele a obra é originalmente endereçada. Não obstante, pode ser igualmente 

interessante ao sociólogo voltar-se aos sistemas relacionais, posto que os valores, hierarquias e redes de 

trocas existentes em um filme são fontes de informação que permitem ao sociólogo refletir acerca das 

implicações entre a obra de ficção e as relações sociais manifestas em um meio social.   
14

 Em livre tradução: um problema ou um fenômeno que (...) aparece regularmente em séries fílmicas 

homogêneas e se caracteriza por alusões, por repetições, por uma insistência particular da imagem ou por 

um efeito de construção. 
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fixação, relacionados a “zonas sensíveis” distintas. Alguns apresentam mais 

intensidade, enquanto outros têm pouca ou quase nenhuma.  

 Sorlin pondera que, ao colocar esses pontos em evidência, é possível tornar mais 

claros os aspectos que compõem a expressão ideológica e os valores existentes no filme. 

Ou seja, é possível apontar com mais propriedade os pontos que dialogam com a 

conjuntura contemporânea ao filme. Para tornar mais claro esse aspecto, podemos 

retomar a forma como o autor diferencia os pontos de fixação percebidos por ele no 

conjunto de filmes italianos tomados para análise. Após mencionar a repetição da 

conjunção mulher-casa, da figura da prostituta e dos traslados e meios de transporte, 

traça considerações sobre cada caso. Enquanto alguns dialogam com as conjunturas 

contemporâneas aos filmes, oferecendo pistas sobre questões relativas a aquele 

momento, outras se conectam com tradições mais antigas. Ao diferenciá-los, o autor é 

capaz de delimitar as repetições – retomadas do que é amplamente conhecido, como a 

união mulher-casa, por exemplo - presentes na expressão ideológica existente no filme. 

Essa diferenciação, por sua vez, não impede que o pesquisador indague as condições 

para o ressurgimento massivo de certas tradições nas telas (como a ligação entre a 

mulher e a casa).  

 Diante dessa exposição, salientamos que depois de realizadas as análises 

individuais das obras audiovisuais, debruçamo-nos sobre os pontos de fixação. Esta 

afirmação é verdadeira na medida em que o momento especialmente voltado às 

repetições presentes nos filmes concentrou-se nas últimas etapas da pesquisa. 

Debruçamo-nos de fato sobre os pontos de fixação depois de concluídas as análises 

individuais dos títulos; todavia, o olhar atento às repetições esteve presente no 

desenrolar da pesquisa e foi, por assim dizer, uma das condições iniciais para a 

composição de uma amostra como a que analisamos. Antes mesmo da elaboração de um 

esboço de investigação, a conexão entre relações amorosas e produtos tecnológicos foi 

percebida em diversos filmes dos anos 2010, como mencionamos anteriormente. Da 

percepção dessa repetição (em associação a outros fatores), surgiram questões e a 

proposta de agrupar cinco produções audiovisuais.  

 Durante as análises, então, alguns pontos de fixação tornaram-se evidentes e, no 

capítulo dedicado às considerações finais, procuramos problematizá-los de forma a 

alcançar o objetivo de perceber e compreender os valores que orientam os filmes. Nesse 
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aspecto, concordamos com Paulo Menezes que resume a sua leitura acerca das 

proposições de Sorlin dizendo:  

Nesta minha acepção, a análise sociológica não vai na direção 

de tentar ver como um determinado fenômeno social aconteceu 

em certa época ou lugar, mas, e mais diretamente, na direção de 

ver como um determinado fenômeno social é valorado, 

reorganizado e reconstruído para encontrar seu lugar como 

fenômeno fílmico. (MENEZES, 2017, p. 25) 

 

  Para tanto, é necessário voltar a atenção para produções audiovisuais 

significativas
15

, de forma a buscar compreender como o mundo social é ali pensado, 

visto, reconstruído. Essa prática analítica, contudo, desconhece o intuito de encerrar as 

possibilidades interpretativas colocadas pelas obras. Isso é, estamos cientes de que as 

interpretações e conexões traçadas neste trabalho, sob o método aqui exposto, não 

encerram de forma nenhuma a multiplicidade de leituras que podem ser provocadas 

pelos filmes e seriado. 

 Nesse quesito, recuperamos os argumentos de Pierre Francastel, dos quais a obra 

de Sorlin é herdeira, enquanto pensamos nas imagens e no lugar social que ocupam. 

Segundo Francastel, as imagens compõem a linguagem figurativa, expressão da 

categoria figurativa do pensamento. Essa concepção implica a ideia de que as imagens 

formam uma dimensão única caracterizada por propriedades comuns. A linguagem 

figurativa é, assim, um aspecto singular do pensamento, um meio de conceber, 

expressar e comunicar que não carece de outras linguagens: 

Função figurativa é uma categoria do pensamento tão completa 

como outras e tão suscetível de levar à elaboração direta a partir 

do percebido de obras que possuem sua realidade e sentido, sua 

lógica e estrutura, sem necessidade de transferência e 

relacionamento com sistemas verbais. A função figurativa 

constitui uma categoria do pensamento imediatamente ligada à 

                                                           
15

 O termo “significativo” não diz respeito senão aos critérios do próprio Sorlin para a composição da 

amostra. Um conjunto de filmes torna-se significativo para uma investigação sociológica ao seguir certas 

determinações, discutidas no subitem “O objeto da pesquisa” deste capítulo. Paulo Menezes, no artigo 

Sociologia e Cinema: aproximações teórico-metodológicas (2017), argumenta a favor do emprego de 

ambos os critérios (sucesso de público e de crítica) concomitantemente. Conquanto os argumentos sejam 

válidos, em nossa amostra, como vimos, nem sempre há a conjunção de ambos os aspectos no mesmo 

título, ainda que o conjunto de produções expresse equilíbrio capaz de escapar da unilateralidade do 

recorte analítico. Ou seja, títulos bem-sucedidos em bilheteria e títulos bem recebidos pela crítica fazem 

parte do conjunto ao lado de produções que atendem aos dois critérios simultaneamente.   
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ação, não supletiva do pensamento operatório ou do pensamento 

verbal, mas complementar e geradora de objetos de civilização 

que dão testemunho de aspectos, de outra forma inacessíveis, da 

vida das sociedades presentes e passadas. (FRANCASTEL, 

1973, p. 87-88) 

 

 Ou seja, a função figurativa é uma categoria do pensamento tão completa como 

qualquer outra, autônoma em relação aos sistemas verbais e geradora de bens sociais. O 

que pertence à dimensão visual só pode ser expresso e captado visualmente. Dessa 

forma, Francastel debate concepções que entendem a arte como simples reflexos de 

outros atos, de outras linguagens ou, ainda, das condições materiais de existência. O 

autor dedica uma parte de A realidade figurativa para criticar e “desconstruir” o que 

denomina como mal-entendidos acerca das obras de arte. Resumidamente, podemos 

mencionar que, em seu entendimento, a obra de arte não é simplesmente reflexo de 

qualquer realidade ou conjuntura. Tampouco é a pura representação de crenças ou ideias 

defendidas ou mesmo criticadas pelo autor. Isso porque, a obra de arte não apresenta 

uma simples transposição de pensamentos vinculados a outras categorias do pensar. É, 

sim, expressão da função figurativa em sua singularidade; um meio único de conceber e 

expressar. A arte, portanto, é uma ação em si. 

 O signo figurativo, expressão da função figurativa, é uma tentativa de ordenação 

coletiva do mundo tanto quanto os demais símbolos produzidos pela humanidade. As 

suas particularidades
16

 residem nas particularidades das sociedades em que são 

compartilhados. 

Todo signo figurativo, como todo signo verbal, fixa portanto 

uma tentativa de ordenação coletiva do universo segundo os fins 

particulares a uma sociedade determinada e em função das 

capacidades técnicas e dos conhecimentos intelectuais dessa 

sociedade. Vê-se perfeitamente nesse momento que é impossível 

considerar a Arte como um fazer colocado à disposição de uma 

necessidade de expressão puramente individual. 

(FRANCASTEL, 1973, p. 91) 

 

 As obras de arte, portanto, não são meros duplos de outros produtos de nossa 

cultura. São, aos olhos do sociólogo, uma fonte de informações que não poderiam ser 

alcançadas de outra forma. O espírito “pensa” por meio de imagens. Sendo assim, o 

                                                           
16

 Os atributos particulares dos diferentes signos figurativos. 
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fenômeno da imagem é intelectual, mas não puramente individual, uma vez que está 

sempre associado às particularidades de uma sociedade. A partir do que o autor 

denomina de “abordagem estética da vida”, o pesquisador pode acessar elementos 

singulares da cultura. Isso depende de um método capaz de decifrar as obras artísticas 

que parta da noção de que elas são referências culturais. Sorlin, por sua vez, procura 

justamente apresentar um método para o estudo do cinema que seja capaz de desvendar 

as informações, os valores e ideologias contidos em sequências de imagens. Tal método, 

do qual apresentamos uma parte, serve-nos de referência. 

 Não nos furtamos de mencionar uma particularidade da amostra, uma vez que 

um de seus expoentes não é propriamente uma produção cinematográfica, mas um 

seriado. Falamos de O teste, primeiro episódio da série Osmosis.  

 Bem, no prefácio de Séries Cultes et culte de la série chez les jeunes, Marc 

Zaffran afirma que “l’idée de réaliser des séries ne provient pas de la télévision. Elle est 

exploitée depuis déjà longtemps par la radio, la littérature et le cinéma. Une série, c’est 

d’abord des personnages”
17

 (ZAFFRAN apud JULIER-COSTES et al, 2014, p. XI), 

recordando que o formato seriado de uma história não foi inventado recentemente nem 

pertence a um único meio. Seus parágrafos caminham mais na direção de explorar as 

continuidades presentes nas diversas expressões narrativas já elaboradas, encontrando 

um ponto comum no encantamento humano pelos heróis. “De tout temps, les humains 

ont aimé les héros réels ou imaginaires. Ils ont aimé les découvrir, les suivre à la trace, 

les retrouver dans un prochain épisode”
18

 (idem), diz.  

 Zaffran é preciso ao apontar que a ideia de uma narrativa seriada não é exclusiva 

da televisão. Neste ponto, aproveitamos a abertura provocada pelo escritor para 

delimitar o tipo de seriado que pretendemos abordar nos próximos parágrafos. Uma vez 

que nossa intenção está atrelada ao seriado Osmosis, debateremos brevemente o seriado 

televisivo, tomando de empréstimo a observação feita por Jean Pierre Esquenazi, 

segundo quem as séries televisivas “não são sempre produzidas por empresas ligadas à 

televisão nem são vistas via o receptor de televisão
19

” (ESQUENAZI, 2017, p. 11).  

                                                           
17

 Em livre tradução: A ideia de fazer séries não vem da televisão. Há muito tempo, é explorada pelo 

rádio, pela literatura e pelo cinema. Uma série é, antes de mais nada, sobre personagens.  
18

 Em livre tradução: Os humanos sempre amaram heróis reais e imaginários. Gostavam de descobri-los, 

segui-los, encontrá-los em um episódio futuro. 
19

 O autor em questão está discutindo produções atuais, mas são conhecidos os seriados exibidos no 

cinema nos anos 1950. 
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 Realizadas pelo canal britânico BBC, as primeiras séries televisivas datam da 

década de 1940. O formato ganhou popularidade e tornou-se comum não apenas nas 

emissoras estadunidenses e britânicas, líderes desse mercado, mas em todo o mundo. 

Desde os anos 2000, diversas condições favoreceram a transformação do seriado 

televisivo em um fenômeno social de grande importância, conquistando milhões de 

espectadores. Nessa toada, não são poucos os diretores e atores consagrados da sétima 

arte que têm desenvolvido trabalhos em seriados
20

. Por sua vez, a academia, que durante 

muito tempo considerou as séries de televisão como produções de menor importância, 

tem se voltado ao seu estudo
21

. Como parte das circunstâncias envolvidas na difusão 

dos seriados televisivos, citamos o crescimento dos canais de televisão pagos por 

assinatura; o acoplamento da função “gravar” nos decodificadores televisivos; a 

popularização da internet somada ao acesso móvel à rede; e a acentuada 

comercialização de serviços de streaming que produzem e exibem seriados. Osmosis é 

uma série francesa produzida pela Netflix cuja inspiração advém de uma webserie de 

2015. O acesso aos seus episódios depende da utilização do serviço da Netflix, processo 

que inclui o acesso a um website ou aplicativo.  

 As séries televisivas são, assim como os filmes, compostas por imagens em 

movimento. Planos, tomadas, movimentos de câmera, cenários, diálogos e temas 

musicais são alguns dos elementos que as formam e, nesse sentido, não há diferenças 

em relação às produções cinematográficas. O que, então, caracteriza o formato da série 

televisiva? O que a diferencia das demais produções audiovisuais? 

 Ainda que sublinhe os elementos comuns nas expressões do formato serial na 

literatura, cinema e televisão, Zaffran não deixa de apontar uma importante 

particularidade do seriado, a passagem do tempo: “Dans les séries (...), le passage du 

temps et les aléas de l’existence sont marqués de manière claire et intime
22

” (idem, p. 

XIV). Diferentemente do que ocorre no cinema, a passagem do tempo é claramente 

                                                           
20

 Para manter a lista curta, citaremos apenas os diretores David Lynch (Twin peaks), David Fincher 

(dirigiu alguns episódios de House of cards), Martin Scorsese (Boardwalk empire) e Fernando Meirelles 

(Cidade dos homens / Felizes para sempre?). Temos ainda Selton Mello (direção e atuação nas 

adaptações brasileiras da premiada série israelense BeTipul, intitulada Sessão de terapia) e os atores 

Fernanda Montenegro (Doce de mãe), Anthony Hopkins (Westworld) e Whoopi Goldberg (A Dança da 

morte).  
21

 Segundo Esquenazi (2014, p.7-8), a partir de 2010, as séries deixaram de ser vistas como um ícone da 

decadência da produção cultural e alcançaram o estatuto de objeto de estudo acadêmico.  
22

 Em livre tradução: Nas séries (...), a passagem do tempo e os caprichos da existência são marcados de 

forma clara e íntima.  
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marcada em um seriado, que se desdobra no tempo. Mesmo se comparada a uma 

franquia cinematográfica, a multiplicidade de episódios, cuja quantidade normalmente é 

superior à de uma série de cinema, e o corte das temporadas oferece particularidades ao 

formato televisivo. As temporadas operam como blocos que tradicionalmente 

contemplam um ano da vida das personagens ou concentram episódios que giram em 

torno de um ou mais problemas ou ainda conjugam ambos – problema e período.  

 Além disso, mesmo em franquias cinematográficas longas, os filmes costumam 

encerrar-se em si. Ainda que haja o encadeamento com os demais títulos, as narrativas 

usualmente – ainda que não seja uma regra – têm começo, meio e fim, tornando-se 

fechadas e inteligíveis. Nos seriados televisivos, por outro lado, é comum que o 

problema originado em um episódio seja resolvido em outro, muitas vezes apenas no 

final de uma temporada. Martin Julier-Costes et al. acrescentam que os filmes têm 

narrativas fechadas, enquanto a estrutura do seriado contempla caminhos múltiplos, vias 

bifurcadas construídas de um episódio a outro, de uma temporada a outra (idem, p. 22). 

A narrativa da série televisiva é elaborada no correr dos episódios.  

  Ademais, a duração dos episódios é usualmente menor que a dos filmes. Os 

seriados de comédia do tipo sitcom variam entre 22 e 30 minutos, os demais entre 44 e 

60 minutos, conquanto haja exceções. Por fim, podemos também mencionar que o tipo 

de abordagem realizada pelos seriados televisivos é particular. Esse ponto dialoga com 

o aspecto “íntimo” destacado por Zaffran no excerto acima. Usualmente, os seriados 

permitem o acompanhamento de personagens em suas ações cotidianas e privadas no 

correr do tempo, originando a noção de que as personagens são acompanhadas 

intimamente.  

 Adicionamos a esse aspecto a forma como os seriados são vistos, conquanto não 

tenhamos a intenção de nos debruçarmos longamente sobre a questão,. Os resultados de 

uma pesquisa de 2019 apontam que os seriados estão entre os conteúdos preferidos de 

78% dos brasileiros que utilizam os serviços da Netflix (OLIVEIRA, 2019, p.80). A 

mesma pesquisa indica que 45% dos consumidores brasileiros dessa provedora utilizam 

smartphones para acessar os conteúdos (idem, p. 76). As telas dos smartphones são 

pequenas e frequentemente posicionadas em proximidade ao rosto do espectador, que 

acessa os serviços de streaming (Netflix, Amazon Video, Disney Plus, HBO, entre 

outros) com um toque. Essa prática, em conjunto com o prolongamento temporal do 
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seriado, que pode durar diversas temporadas, parece-nos um aspecto que deve ser 

levado em conta quando da menção à intimidade percebida por Zaffran: afinal os 

seriados são “carregados” no bolso e a tela que os transmite é usualmente colocada 

perto do rosto, favorecendo a sensação de proximidade com as imagens.   

 Podemos identificar que o prolongamento de um seriado permite o 

acompanhamento das personagens por um tempo mais ou menos longo. Ao tomarmos a 

série britânica Last of the summer wine, estaremos diante de um seriado que se manteve 

no ar por 45 anos. No correr de mais de trinta temporadas, as personagens puderam ser 

acompanhadas no desenrolar dos episódios, compactuando com a noção de passagem 

do tempo mencionada por Zaffran. Por outro lado, as substituições dos protagonistas 

não extrapolam a ideia de seguir um ou mais heróis (palavra aqui tomada pela acepção 

de “protagonista”) defendida pelo autor. No exemplo de Last of the summer wine, não 

se trata de seguir uma ou mais figuras, mas um tipo de personagem e de encenação. A 

despeito das substituições no elenco, a marca da excentricidade acompanhou os 

protagonistas da série.   

 Sobre as especificidades temporais dos seriados, Esquenazi pondera: 

O tempo passa e os telespectadores envelhecem. Por que não fazer 

evoluírem ao mesmo tempo as personagens ficcionais das séries? O 

gênero serial e a multiplicação dos episódios de uma mesma ficção 

oferecem, nessa matéria, novas potencialidades para toda a escrita 

ficcional. Torna-se possível renovar ou reformar personagens ano 

após ano, mostrar as transformações de uma família ou percorrer o 

passado e o futuro numa ordem sempre a definir (ESQUENAZI, 2011, 

p.104).   

 Ou seja, o formato serial estende no tempo a construção da narrativa e suas 

personagens são parte dessa elaboração, modificando-se por conta das experiências 

vividas na trama.  

 Dito isso, voltamo-nos à questão da análise de um episódio de Osmosis. 

Conquanto o seriado seja, tal qual o cinema, expressão da função figurativa, possui 

especificidades narrativas. Diante dessas especificidades, optamos pela análise do 

primeiro episódio da série. Caso outros fossem tomados, algumas questões previamente 

colocadas pelo seriado não seriam contempladas. Com o enfoque no primeiro, não 

existem questões prévias, mas restam, sim, problemas em aberto trabalhados pelo 

seriado no decorrer da temporada. Não havia uma solução capaz de extirpar todos os 
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impasses. Optamos, então, por esse episódio, reconhecendo as implicações dessa 

escolha. Outro aspecto também a impulsionou: em O teste, estão colocadas as principais 

questões existentes em Osmosis, compactadas e introdutórias. Por conseguinte, nossa 

amostra abarca um recorte do seriado. A forma de analisá-lo seguiu os preceitos 

defendidos por Sorlin já debatidos neste capítulo. Isto é, análise profunda e interna da 

obra atenta aos sistemas relacionais e pontos de fixação. 
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ABORDAGENS SOBRE O AMOR 

 

 Neste capítulo, pensamos o amor, tema por vezes considerado incompatível, à 

primeira vista, com a Sociologia, pois frequentemente é associado tão somente à 

natureza, uma natureza vista como intrínseca aos homens e apartada, independente, 

imune à cultura, esta sim, uma construção humana. Sobre isso, recordamos os 

apontamentos de Norbert Elias que, ao estudar a sociogênese do romantismo 

aristocrático, problematiza o peso das normas sociais e pessoais na determinação do 

amor: 

O uso que fazemos da palavra "amor" hoje em dia nos faz 

esquecer com frequência que, no caso do ideal amoroso, 

considerado na tradição europeia sempre como modelo de todos 

os relacionamentos amorosos reais, trata-se de uma forma de 

vínculo afetivo entre o homem e a mulher determinado em 

grande medida por normas sociais e pessoais. (ELIAS. 2001 

[1969], p. 257) 

 

 De tal afirmação, localizada no decorrer da análise de Elias sobre Astréia, 

destacamos especialmente as implicações entre o amor - e os ideais que lhe são 

associados - e as normas sociais e pessoais próprias do contexto no qual emerge. 

Contrariando uma perspectiva razoavelmente corriqueira no senso comum, o excerto 

acima destaca o caráter social do amor, que aparece não como um dado imutável, mas 

como um constructo. Nessa qualidade, de uma construção, procuramos debatê-lo em 

diálogo com alguns autores que nos precederam nessa tarefa.  

 Iniciar o percurso ao qual nos convida a reflexão sobre o amor a partir das 

mitologias e lendas antigas é conduta frequente. Nesse quesito, algumas histórias se 

revezam na maioria dos textos ocidentais dedicados ao tema. Falamos dos conhecidos 

mitos de Afrodite e Eros e das canções sobre Tristão e Isolda. A figura de Afrodite já 

compõe o panteão de Homero na Ilíada (século X ou IX a.C.), enquanto Eros aparece 

apenas nos poemas de Hesíodo (750 e 650 a.C.). Quanto à história de Tristão e Isolda, 

dispomos somente das suas versões tardias, poemas incompletos escritos por trovadores 

franceses e anglo-normandos do século XII que bebem nas lendas célticas
23

. Se as 

                                                           
23

 Segundo Robert Castel (1998).  
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figuras de Afrodite e Eros corroboram na reflexão acerca do amor no mundo antigo, a 

lenda de Tristão e Isolda fala mais do mundo médio. Partiremos daquelas. 

 As histórias dos grandes poetas gregos nos oferecem material para pensar o 

nascimento de um mundo do qual somos herdeiros. A concepção dos deuses a partir da 

imagem humana inaugura um pensamento que coloca a humanidade no centro do 

universo. Nesse quesito, Edith Hamilton diz “isso representou uma revolução do 

pensamento. Na Grécia, o homem se deu conta, pela primeira vez, do que era a 

humanidade” (HAMILTON, 1992, p, 8). Rearranjando as palavras de Hamilton, 

diríamos que na Grécia antiga nasceu uma ideia de humanidade a partir da qual 

inúmeras civilizações se levantaram. Assim, acreditamos tratar-se menos de constatar o 

que é a humanidade e mais de uma concepção sobre o homem que ganha força e é 

compartilhada na estrutura de incontáveis sociedades. 

  Nesse sentido, a mitologia grega é uma porta de entrada para essa concepção. 

Sem qualquer intenção de realizar um estudo detalhado sobre os mitos, detemo-nos em 

breves pinceladas sobre as histórias gregas que nos permitem refletir sobre o amor no 

Ocidente. O regresso à Antiguidade é, ademais, uma “exigência” das obras audiovisuais 

analisadas neste trabalho, uma vez que referências a passagens da mitologia grega são 

encontradas em algumas delas, como em La Corrispondenza e Osmosis.  

 Na Ilíada, os hinos homéricos em referência à Afrodite destacam sua delicadeza 

e elevação excepcional: 

O sopro do vento oeste a transportou 

Sobre as ondas fragorosas do mar,  

Tirando-a da delicada espuma a levou 

Para Chipre, sua ilha envolta em ondas. 

E Horai, com suas grinaldas de ouro,  

Receberem-na cheias de júbilo. 

Envolveram-na em uma indumentária imortal 

E a conduziram à presença dos deuses. 

Ao verem-na, todos se maravilharam 

Com Citérea coroada de violetas. (HOMERO, 2005, p. 387) 

 

 A beleza da recém-saída da espuma do mar é fonte de encanto sublime. Apenas 

em poemas posteriores, de diferentes autorias, outra face de Afrodite é mostrada – o 

lado traiçoeiro de uma deusa capaz de exercer um poder destrutivo sobre os homens 
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quase sempre inebriados por sua beleza. A união com o feíssimo Hefesto colabora na 

composição da dualidade que ronda as histórias sobre ela. 

 Herbert J. Rose (2004), tal qual Hamilton (1992), recorda que o Eros de Hesíodo 

é um antigo poder cosmogônico, companheiro ocasional de Afrodite, não seu filho, 

como apontam poemas posteriores. Descrito inicialmente como o deus mais belo do 

Olimpo, Eros, a partir do período alexandrino, tem sua figura associada a uma criança, 

um menino alado, travesso, que dissemina flechas de paixão.   

 Em O Banquete, diálogo platônico escrito entre cerca de 500 e 600 anos após a 

Ilíada, o amor é introduzido pelos relatos de Apolodoro que, a pedido de um 

companheiro, reconta as histórias de Aristodemo acerca dos discursos sobre Eros 

compartilhados em um banquete ofertado por Agatão. Apesar de não haver participado 

do jantar, Apolodoro reconta as antigas impressões de Aristodemo, criando e recriando 

uma teia de recordações entremeadas de lacunas, tradições, lembranças e 

esquecimentos
24

. Assim, o livro é formado por uma série de discursos em diálogo com 

outros discursos que, por sua vez, fazem referência a outros discursos, sendo impossível 

encontrar um ponto inicial. O Banquete é construído a partir da pluralidade de falas 

heterogêneas, contrastantes, mas nem sempre conflituosas. Sobre essa particularidade, 

tomamos emprestados os questionamentos de José Pessanha sobre o amor na tradição 

socrática-platônica. Diante de tamanha pluralidade discursiva, pergunta: “tudo isso não 

é mesmo indispensável para se falar do amor? O amor não exige ser dito com todos os 

recursos da linguagem, ele que, segundo o Crátilo está intrínseca e subterraneamente 

ligado a todo falar, a todo dizer, a todo questionar? Do amor, afinal, o que podemos ter 

não são as muitas faces, as muitas falas?” (PESSANHA, 1987, p.90). Cremos que sim. 

As tantas linguagens inventadas pelo homem, inclusive a audiovisual, usam recursos 

para debruçar-se sobre o inesgotável tema do amor, que parece negar qualquer 

delimitação precisa e definitiva
25

.  

                                                           
24

 Nas primeiras páginas do livro, o seguinte trecho reafirma as lembranças e esquecimentos envolvidos 

nos discursos apresentados. Daqueles que pareceram às testemunhas valer a pena lembrar, recuperaram-se 

os aspectos considerados mais importantes: “Sem dúvida, de tudo que cada um deles disse, nem 

Aristodemo se lembrava bem, nem por minha vez eu me lembro de tudo o que ele disse; mas o mais 

importante, e daqueles que me pareceu que valia a pena lembrar, de cada um deles eu vos direi o seu 

discurso”. (PLATÃO, 2003, p. 9) 
25

 A ligação entre todo falar e o amor segundo Crátilo, mencionada nas questões de Pessanha, está para 

além das definições de amor e reside na relação, cara à tradição socrática-platônica, entre Eros e o 

conhecimento. 
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 A impossibilidade de determinar um ponto de partida, a origem das falas e da 

própria história de O Banquete ecoa ainda a impossibilidade de determinar a origem do 

amor. Para a questão de sua natureza, os relatos de Platão não oferecem uma resposta 

única, mas um complexo apanhado de ideias que, no lugar de esgotar o problema, joga 

luz sobre a sua extensão. A pluralidade de discursos associados às divindades gregas 

imediatamente vinculadas ao amor, Eros e Afrodite, é também sinal da multiplicidade 

de sentidos que o tema desperta. Isso ocorre não apenas em contextos diferentes, como 

observamos nas dessemelhanças entre as histórias do tempo de Homero e do período 

helenístico, tendo em vista as transformações políticas e sociais empreendidas nesses 

períodos. Acontece também nos discursos de O Banquete, nas leituras e releituras 

apresentadas pelo livro, que traçam considerações singulares acerca desses deuses, sua 

atuação e nascimento. 

 Diante da proposta de fazer um elogio do Amor, colocado em letra maiúscula, 

dado o caráter divino a ele concedido, Fedro é o primeiro a tomar a palavra. Segundo 

diz, Eros é um grande deus admirado por mortais e imortais. “Pois o ser entre os deuses 

o mais antigo é honroso, dizia ele, e a prova disso é que genitores do Amor não os há, e 

Hesíodo afirma que primeiro nasceu o Caos ‘...e só depois Terra de largos seios, de tudo 

assento sempre certo, e Amor...’.” (PLATÃO, 2003, p. 10) 

 Com essa afirmação, conta Apolodoro, muitos da reunião concordam, 

reconhecendo Amor como o deus mais antigo e fonte dos maiores bens, uma vez que 

dirige homens e mulheres à vergonha do feio e ao apreço do belo, à virtude 

exemplificada em ações honrosas. A capacidade de discernir o que é feio do que é belo 

e a busca pelo último orientada por Eros torna-o o deus mais poderoso, para a aquisição 

da virtude e da felicidade entre os homens, na conclusão de Fedro.   

 Pausânias contraria a unicidade do Amor, mencionada na fala de seu antecessor, 

a partir de uma argumentação que defende que não há apenas uma Afrodite
26

, mas duas, 

a Celestial e a Popular. Dessa forma, defende que a virtude e a beleza não residem na 

ação em si, e sim na forma como é empreendida, de maneira que “o amar e o Amor não 

é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente” 

(PLATÃO, 2003, p. 12).  

                                                           
26

 No discurso de Pausânias, a existência de Afrodite é subordinada à de Eros; portanto, em diálogo com 

os versos de Hesídio, como vemos em “Todos, com efeito, sabemos que sem Amor não há Afrodite” 

(PLATÃO, 2003, p. 9). 
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 Ao distinguir duas divindades, distingue dois amores, o Popular, mais voltado ao 

corpo e às mulheres; e o Celestial, o amor dos homens aos rapazes. Este pode ser vivido 

de duas formas, diferenciando-se o bom do mau amante. Há o amante que deseja passar 

uma vida em comum e o que engana os jovens inocentes, partindo à procura de outros. 

Nesse ponto, residem as bases da conduta amorosa elogiável e fica mais evidente a 

predileção pelo amor dos homens aos jovens, em detrimento do amor às mulheres, 

considerado menor, pois vulgar, mais voltado ao corpo que à alma, mais direcionado ao 

mundo material que à ideia. 

 Por sua vez, Agatão, o quinto expositor, retoma as palavras de Fedro, após ouvir 

as falas de Pausânias, Erixímaco e Aristófanes. Sua crítica é dirigida à antiguidade de 

Eros, quem Agatão considera ser o deus mais novo e eternamente jovem. Segundo o 

orador, a prova de tal afirmação encontra-se na atitude dos deuses uns para com os 

outros. Apenas quando Eros passou a reinar, as mutilações, prisões e outras violências 

impostas pelos deuses entre si foram substituídas pela amizade e paz. Assim, mais uma 

face do Amor é abordada, seu caráter pacífico e amistoso. 

 Sua morada não é a terra. Não se encontra em uma ilha ou monte, como tantos 

outros deuses, mas  

no que há de mais brando entre os seres é onde ele anda e reside. 

Nos costumes, nas almas de deuses e de homens ele fez sua 

morada, e ainda, não indistintamente em todas as almas, mas da 

que encontre com um costume rude ele se afasta, e na que o 

tenha delicado ele habita. (PLATÃO, 2003, p. 26) 

 

 Amor é também úmido, capaz de se amoldar às almas, sair e entrar sem ser 

percebido. Acerca da natureza de Eros e não apenas dos benefícios gerados por ele nos 

homens, Agatão destaca a justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria. Os dois 

últimos traços parecem-nos particularmente interessantes. A temperança advém do seu 

domínio sobre prazeres e desejos, enquanto a sabedoria é associada primeiramente à 

poesia, posto que o orador afirma que qualquer um se torna poeta
27

 quando tocado pelo 

Amor. Ademais, Eros participa na criação de animais, no exercício das artes, na 

                                                           
27

 Neste ponto, fazemos um parêntese para expor os comentários de Hamilton (1992) sobre os poetas na 

Grécia Antiga, ilustrado por uma passagem da Odisséia, quando de joelhos diante de Ulisses, um 

sacerdote e um poeta suplicam por suas vidas. O poeta é salvo, o sacerdote é morto. Não agradava a 

Ulisses tirar a vida de um homem que possuía a divina arte da poesia e que, portanto, poderia ter 

influência entre os deuses. Ao afirmar que o toque do Amor transforma os homens em poetas, Agatão 

responsabiliza Eros pelo dom da poesia, muito apreciado entre os gregos. 
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metalurgia e na própria governança dos deuses e homens. Com o seu surgimento, surge 

também o amor ao belo e toda espécie de bem.  

 O fechamento da exposição de Agatão é orientado pelo elogio máximo de Eros, 

transcrito do original: 

É ele que nos tira o sentimento de estranheza e nos enche de 

familiaridade, promovendo todas as reuniões deste tipo, para 

mutuamente nos encontrarmos, tornando-se nosso guia nas 

festas, nos coros, nos sacrifícios; incutindo brandura e excluindo 

rudeza; pródigo de bem-querer e incapaz de mal-querer; 

propício e bom; contemplado pelos sábios e admirado pelos 

deuses; invejado pelos desafortunados e conquistado pelos 

afortunados; do luxo, do requinte, do brilho, das graças, do ardor 

e da paixão, pai; diligente com o que é bom e negligente com o 

que é mau; no labor, no temor, no ardor da paixão, no teor da 

expressão, piloto e combatente, protetor e salvador supremo, 

adorno de todos os deuses e homens, guia belíssimo e excelente, 

que todo homem deve seguir, celebrando-o em belos hinos, e 

compartilhando do canto com ele encanta o pensamento de 

todos os deuses e homens. (PLATÃO, 2003, p. 28) 

 

 Os discursos continuam, proferidos por Sócrates e, por fim, Alcibíades. A fala 

de Sócrates, unanimemente considerada a mais importante da obra, é permeada pelos 

diálogos característicos a sua filosofia. Nela, Amor é vinculado ao desejo e à 

necessidade. Aquele que deseja, deseja o que não tem. O desejo, não nasce a não ser 

pela carência, afirma Sócrates a Agatão: 

Disse então Sócrates: - Não é isso então amar o que ainda não 

está à mão nem se tem, o querer que, para o futuro, seja isso que 

se tem conservado consigo e presente? 

- Perfeitamente – disse Agatão. 

- Esse então, como qualquer outro que deseja, deseja o que não 

está à mão nem consigo, o que não tem, o que não é ele próprio 

e o de que é carente; tais são mais ou menos as coisas de que há 

desejo e amor. (PLATÃO, 2003, p.49) 

  

 Munidos do alerta de Michel Foucault, temos o cuidado de não tomar O 

Banquete e outros escritos platônicos centrados em Eros enquanto os discursos por 

excelência sobre o amor na Grécia Antiga e, tampouco, enquanto resumos do 

pensamento acerca de Eros no período. Afinal,  
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é preciso ter em conta que não conhecemos os tratados sobre o 

amor escritos por Antístenes, Diógenes, Aristóteles ou 

Teofrasto. Portanto seria imprudente generalizar as 

características próprias à doutrina socrático-platônica supondo 

que ela resume por si só todas as formas que a filosofia do Eros 

tomou na Grécia clássica. (FOUCAULT apud ROSSI, 2013, 

p.20).  

 

 Não obstante, os relatos de Apolodoro são parte de uma importante doutrina 

filosófica grega e sugerem discussões intrigantes acerca do amor. Dos trechos 

observados mais de perto, a pluralidade de elogios ao Amor desvenda novos ângulos a 

cada fala cujo teor o vincula constantemente ao belo, ao bem e à virtude. Os primeiro e 

quinto discursos louvam o Amor plenamente, elogiando-o como fonte do apreço 

humano pelo belo, no caso de Fedro, e como deus detentor de natureza nobre, segundo 

Agatão. Este, em uma imagem oportuna, localiza a morada de Eros nas almas humanas, 

não em todas, mas nas delicadas, afins com o seu caráter. De Eros nasce também o 

impulso para condutas dignas. Pausânias diria, contudo, que nem sempre as condutas no 

amor são honrosas, é verdade. Diferentemente de Agatão, a quem Amor norteia uma 

sorte enorme de fenômenos, incluindo a criação, as artes, a relação entre os deuses, a 

paixão, amizades, festas e sacrifícios, Pausânias enxerga a influência de Eros mais 

restrita. Seu discurso privilegia a forma de viver o amor, entendido tanto quanto o amor 

mais voltado ao corpo e às mulheres quanto ao amor dirigido aos rapazes.  

 Recuperemos os questionamentos de Pessanha apresentados há alguns 

parágrafos. Sua terceira interrogação - “Do amor, afinal, o que podemos ter não são as 

muitas faces, as muitas falas?” -, claramente tão retórica quanto as demais, aponta a 

multiplicidade de manifestações amorosas. Assim, o autor engrossa a fileira dos que 

rejeitam uma definição única e rígida para o amor, tomado antes pela pluralidade de 

sentidos que evoca. Semelhante multiplicidade, já dissemos, está presente nos discursos 

de O Banquete cujo título evoca o deleite, o prazer e o gozo propiciados pelos pratos e 

bebidas servidos na ocasião tanto quanto o tema discutido pelos que dela participaram. 

Eros liga-se à criação, aos casais hetero e homossexuais, aos sacrifícios, aos animais, ao 

canto e a tantos outros sentimentos, pensamentos, experiências e condutas, como 

listamos anteriormente. Dentre eles, os aspectos que nos parecem mais importantes nos 

discursos listados dizem respeito à ligação entre Eros e virtude e entre desejo e falta. A 

primeira porque relaciona o amor ao bem e ao belo e ou o localiza no início do Panteão 
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ou o responsabiliza por uma transformação positiva de sua ordenação. Quer dizer, a 

bondade, a amizade e a paz não existem sem o amor, parte fundamental da ordem 

cósmica. A segunda, manifesta por Sócrates, porque anuncia a carência humana, a 

deficiência de algo que estimula o homem a buscar o que não é ele próprio.  

 Séculos depois, vemos em alguns textos de Michel de Montaigne apropriações 

significativas sobre o amor na Idade Moderna, encontradas no terceiro livro de Os 

Ensaios (2001), escrito na velhice do autor. O amor opera como fator dinâmico, 

favorável ao equilíbrio e à prudência. Ao rememorar sua juventude, Montaigne 

estabelece uma oposição entre a velhice triste e dolorosa e o amor, ao qual são adjuntas 

características como alegria, movimento, luz e graça.  

 Em diálogo com Platão, retoma o tema de Eros. Platão, bem sabemos, separa o 

mundo sensível do das ideias. Enquanto aquele é orientado pela experiência sensível e 

pelas aparências, este é determinado pela verdade. Eros conduz a alma para o 

conhecimento e a beleza por meio do desejo daquilo que não se possui e, por esse 

caminho, a alma, educada, pode conhecer a verdade. Para Montaigne, o amor é força 

capaz de retirá-lo das abundantes advertências geradas pela velhice; não um caminho 

para a sabedoria, mas fonte de encantos para quem se encontra em excesso de 

severidade: “Atualmente encontro-me em outro estado; as condições da velhice 

advertem-me até demais, tornam-me sábio e exortam-me. Do excesso de alegria, caí no 

de severidade, mais aborrecido” (MONTAIGNE, 2011, p. 83). O pensamento do 

filósofo francês estabelece uma diferença radical com o platônico, ao retirar o vínculo 

de Eros com a verdade e priorizar seu aspecto sensível.  

 Em mais um salto temporal, alcançamos o momento atual, no qual a diversidade 

de acepções relacionadas ao amor pode ser percebida na observação mais superficial da 

vida. A visita a qualquer dicionário revelará que o verbete é carregado de inúmeros 

significados que englobam desejo, relação sexual, devoção religiosa, apego a objetos, 

cobiça, simpatia, caridade, zelo, relação amorosa, sentimento profundo e, também, 

sentimento efêmero e inconsequente.   

 Não objetivamos delimitar ou adotar uma definição exclusiva de amor. Pelo 

contrário, deixamos que os filmes analisados no correr deste trabalho sugiram 

perspectivas sobre o tema. Ainda assim, a tarefa de delinear, tracejar e discutir o 

pensamento de alguns estudiosos ajuda-nos a mapear minimamente as ideias que 
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circulam em diferentes momentos da produção ocidental, especialmente a sociológica, 

de maneira a tornar mais ricos os debates com os filmes em questão.  

A vasta sorte de objetos tomados por Georg Simmel é notável e bem conhecida 

nos meios acadêmicos. Imediatamente relacionada a isso está a impossibilidade de 

encerrar o seu pensamento, de reduzi-lo ou sistematizá-lo em qualquer direção. Como 

bem lembra Leopoldo Waizbort,  

Simmel sempre postulou para seu próprio pensamento uma 

mobilidade e uma plasticidade para se adaptar ao seu objeto – 

uma multiplicidade de direções, uma defesa do fragmento -, que 

se opõe a toda tentativa de fixação e acabamento, e toda 

pretensão de sistema. (WAIZBORT, 2000, p.11) 

 

Dentre os temas propostos em seus ensaios – escritos na virada do XIX para o 

XX – encontra-se o amor. Partiremos da obra póstuma Fragmento sobre o amor cujo 

título dialoga com os apontamentos de Waizbort, pois revela que Simmel não pretende 

oferecer ao leitor a definição de amor, nem mesmo uma definição. Antes, apresenta um 

fragmento sobre o tema sem qualquer objetivo de esgotá-lo. Na abertura do ensaio, 

refuta as correntes de pensamento que decompõem o amor usualmente dividido entre 

erotismo e afeto. De partida, apresenta sua visão, na qual o amor é tomado como um ato 

psíquico não fragmentado. Ademais, no desenrolar do texto, percebe a autonomização 

do amor em relação às exigências biológicas de procriação. Pois, ainda que seja um 

movimento da vida, o amor concentra seus próprios “fins”, alheios às finalidades de 

continuidade da espécie. Assim, eleva a existência a uma dimensão superior. 

Vemos esse amor ascender de profundezas totalmente 

irracionais da vida, sem que vise necessariamente qualquer 

melhoria ou deterioração dessa vida. Vemo-lo como um puro 

estado ou perturbação do sujeito, categoria em que, no entanto, 

se insere o teor fatual do objeto: em virtude de sua 

incompatibilidade transcendental, o objeto amado se encontra no 

plano formal, no mesmo nível do objeto de conhecimento, do 

objeto de fé, ou do objeto de um juízo. Amando-o, damos uma 

forma acabada à relação fundamental entre a alma e o mundo: a 

alma permanece decerto fixada a seu centro – aquilo no qual ela 

possui seus limites e sua grandeza -, mas essa imanência é a 

forma em que ela se torna transcendente, capaz de aprender os 

conteúdos do mundo e integrá-los a si. (SIMMEL, 1993, p. 121) 
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 Nesse excerto, a ideia central do texto pode ser apreendida, uma vez que o amor 

é apresentado na qualidade de estado ligado à unidade da vida de forma mais completa 

do que outros conteúdos do espírito. Com isso, Simmel não refuta a diversidade de 

manifestações chamadas amorosas. Seu interesse, na verdade, estabelece-se na busca 

pelo âmago daquilo que origina as incontáveis experiências amorosas, ou seja, procura o 

amor em sua pureza. Por meio do amor ao outro, ao objeto, ou seja, a aquilo que não 

sou eu, nasce uma forma da relação entre o espírito e o mundo. O sujeito transcende a si 

na busca do mundo que se lhe torna apreensível e desejável. O amor, portanto, é uma 

“categoria primordial”
28

, um movimento da vida. Nasce de dentro para fora, 

concomitantemente revela e constrói o impulso do espírito para o exterior
29

. É 

fundamental na construção psíquica. 

 Sobre a concepção de unidade mencionada no trecho acima, Simmel torna-a 

mais clara ao diferenciar a realidade afetiva da vida prática. Enquanto aquela é 

frequentemente algo “inteiro em si”, esta pode ser segmentada em inúmeros 

sentimentos. 

Assim como inúmeras vezes o nosso intelecto não consegue 

penetrar uma unidade pela compreensão, e tem portanto de 

fragmentá-la em vários elementos a partir de um pressentimento, 

de uma exigência ou de uma intuição, para reconquistá-la em 

seguida a título de «unidade sintética» pela reunião desses 

elementos, assim também a nossa realidade afectiva surge 

frequentemente como algo uno e inteiro em si, mas que, mal 

chega à superfície da nossa vida prática (em todos os sentidos do 

termo) e estando diversamente desenvolvido, se divide numa 

multiplicidade de sentimentos particulares. No entanto, se nos 

ativermos à sua unidade, percebê-lo-emos como uma 

cooperação, uma complementaridade, uma imbricação desses 

elementos diferenciados. Não se trata de análise intelectual (se 

bem que possa também sê-lo), mas de evolução afectiva vivida. 

(SIMMEL, 2004, p. 74) 

                                                           
28

 Ver SIMMEL, 2004, p. 80-81. 
29

 Em outro ensaio de Simmel, Bridge and door (1994), a porta explicita a possibilidade de intercâmbio 

entre o interior e o exterior. Definida pelo movimento de abrir e fechar, a porta é a imagem do ponto 

fronteiriço no qual estão os homens. Voltaremos a abordar esse ensaio na análise do filme Medianeras. 

Por enquanto, problematizamos uma consideração do autor, que define o homem como um ser-fronteira 

sem fronteiras. Esse movimento de abrir e fechar, a conexão sempre complexa entre o espírito e o mundo 

ajuda-nos a pensar no movimento que é o amor, sintetizado na busca por algo que não sou eu e, portanto, 

na transposição das fronteiras do interior. Tal transposição nunca é completamente realizada, pois o 

homem é também um ser-fronteira. Ao mesmo tempo em que a vida escorre para fora, retorna para 

dentro. Residem aqui a beleza e a tragédia das ideias de Simmel, o objeto da busca nunca é plenamente 

alcançado, os limites permanecem.  
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 O amor surge no espírito como movimento, manifestando-se na vida prática. 

Enquanto a realidade afetiva é profunda e enigmática, a prática é superficial, visível, 

rasa e exterior. O impulso de dentro para fora, problematizado em outros ensaios do 

autor por tratar-se do fundo da própria relação do homem com o mundo, tem 

características especiais no amor. Este, ele próprio, é o que une e separa. A motivação 

em direção ao outro contém em si o desejo pela continuidade do ser-para-si daquele que 

ama e do objeto de seu afeto. O outro, o amado, é revestido da motivação de quem ama, 

confundindo-se o EU, o outro e o movimento para o seu encontro. 

o amor por um ser humano, enquanto motivação por assim dizer 

geral de uma determinada acção, solidariza-se com o seu 

conteúdo, irriga-o com o seu sangue muito mais directamente do 

que em qualquer outra motivação (com excepção, talvez, do 

ódio) (...) Aqui o carácter da acção benéfica, essa tensão entre o 

Eu e o Tu, e o seu próprio querer-viver flui, para lá desse hiato, 

rumo ao outro, abolida toda a distância, sem precisar de um 

ponto que separe ao mesmo tempo que una. O milagre do amor 

é justamente não abolir o ser-para-si nem do Eu nem do Tu, 

fazer dele inclusive a condição que permite essa supressão da 

distância, esse egoísta fechar-se em si mesmo do querer-viver. O 

que é algo totalmente irracional, que se subtrai à lógica das 

categorias habitualmente válidas. (SIMMEL, 2004, p. 72) 

 

 Há algo no fundamento do amor, diz o autor, que desenvolve a dualidade. Na 

vida prática, na superfície, a forma pela qual ele se manifesta pode sugerir uma relação 

entre espíritos que aponte para o “estar juntos” absoluto. A realidade afetiva é outra, 

tomada por confronto e distanciamento, ao mesmo tempo em que pela busca da 

unidade, é composta por dinâmicas que mesclam motivações afetivas, o Eu e o objeto 

amado. Isso porque o amor elabora o seu objeto. A pessoa amada é uma criação autoral. 

Sim, é preciso que o ser humano exista e seja conhecido para ser amado. Mas, ao tornar-

se (e para tornar-se) objeto de afeto, transforma-se em algo novo e único criado por 

aquele que ama. O outro é uma representação do EU que revela tanto mais o seu autor
30

. 

                                                           
30

 Simmel analisa a relação amorosa em Fausto (GOETHE, 2002) para ilustrar os seus argumentos. 

Segundo diz, o afeto que nasce entre Margarida e Fausto é estranho à individualidade das personagens. 

Ela ama o homem genérico inteligente e dominador. Ele preenche com Margarida uma parte previamente 

esboçada do programa de sua vida e é impelido pelo desejo dirigido ao seu corpo. Antes de tudo, 

Margarida é um símbolo do feminino, de um mistério para além do indivíduo, enquanto Fausto simboliza 

o masculino. A aventura entre a moça de pouca instrução e o homem mais culto e impetuoso não é guiada 

senão por um amor alheio ao que há no outro de mais particular: “toda a surpresa e o encanto desse 
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 Nesse sentido, afirma o amor como intrínseco ao homem, posto deter função 

formativa da vida psíquica: 

Parece-me da maior importância reconhecer o amor, como uma 

função imanente, diria eu formativa da vida psíquica, activando-se 

também seguramente a partir de uma incitação do mundo, mas nada 

determinando quanto aos portadores dessa incitação. Este sentimento 

está mais completamente ligado à unidade que engloba a vida do que 

muitos, talvez a maioria dos outros. (SIMMEL, 2004, p. 81) 

 

 Sujeito e objeto integram-se nas profundezas do espírito a partir das 

representações suscitadas pelo amor. Portanto, antes na realidade afetiva que na vida 

prática é estabelecida a “comunhão” entre ambos, selada pela ideia de que um elabora o 

outro. A interioridade mais íntima busca a pessoa amada, ainda que a união completa 

seja impossível. Se tomada de forma mais ampla, tal impossibilidade fala dos limites da 

relação entre a alma e o que lhe é exterior. O espírito humano, conquanto se movimente 

para fora, permanece fixado em seu centro. O impulso para o exterior não rompe os 

limites do sujeito.   

 Em Psicologia do coquetismo, de 1909, Simmel explora a coqueteria, prática 

tipicamente feminina dos círculos europeus do século XIX e início do XX. O 

comportamento da coquete contém a dúvida imposta pela dualidade de ações que ora 

indicam a entrega a um homem, ora a recusa. Por meio da coqueteria
31

, estabelece-se 

um jogo lúdico e atraente baseado nos polos satisfação e adiamento do prazer. No final 

do ensaio, sinaliza que a não entrega física da coquete simboliza a impossibilidade de 

superação da distância ontológica entre duas pessoas, pois, ainda que o amor seja o mais 

extremo e apaixonado possível, será sempre a posse do que não é de fato possuído, 

sempre uma fisgada na ferida da solidão humana. Assim, o autor afirma que o amor é o 

meio-termo entre o ter e o não ter – “onde há amor, há ter e não-ter” (SIMMEL, 1993, 

p. 95). É a busca pelo outro e a impossibilidade de possui-lo. O coquetismo, na 

qualidade de forma manifesta na superfície, é ligado a outros conteúdos que não 

somente o amoroso e cristaliza a indecisão da vida. As oscilações entre “sim” e “não” 

emergem quando a dúvida se faz presente no espírito, diz Simmel. 

                                                                                                                                                                          
erotismo dissimulam bastante mal, finalmente, o fato de que cada um dos dois ama passando ao largo 

daquilo justamente que o outro tem de mais individual” (SIMMEL, 1993, p. 142). 
31

 “O que caracteriza o coquetismo em sua manifestação banal é o olhar terno, a cabeça meio esquivada. 

Há nisso uma maneira de se esquivar, ligada, porém, a uma maneira furtiva de se dar (...)” (SIMMEL, 

1993, p. 95).   
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  Interessa-nos especialmente a percepção de que essa forma, a coqueteria, é mais 

típica e puramente realizada na relação entre os sexos, “que já dissimula em si a relação 

que é talvez a mais sombria e trágica desta existência, sob a forma de sua suprema 

embriaguez e de seu mais brilhante atrativo” (SIMMEL, 1993, p. 111). As faces trágica 

e sombria da relação entre os sexos são acobertadas no jogo lúdico proposto pela 

coqueteria e residem justamente na impossibilidade de união absoluta, nos limites 

intransponíveis do espírito.  

 Até agora temos discutido a concepção de que o amor é um movimento da vida 

presente em Fragmento sobre o amor. O estudo da coqueteria revela uma forma que 

brinca com essa tragédia. A impraticabilidade da entrega ao outro se reveste da figura 

de um jogo de sedução em que o “sim” e o “não” caminham lado a lado.  

 Nesse ponto, Simmel discorda da filosofia do amor de Platão. Tanto em 

Fragmento sobre o amor quanto em Psicologia do coquetismo, Platão é o seu principal 

interlocutor – ao lado de Schopenhauer, a quem critica frequentemente e considera um 

pensador voltado à sexualidade. Se recordarmos o discurso de Sócrates em O Banquete, 

perceberemos a noção de que o amor nasce do desejo daquilo que não temos. Apenas o 

início de Psicologia do coquetismo é dedicado a um pequeno debate das ideias de 

Platão que, diz Simmel, defende que o amor morre quando satisfeito o desejo. Para o 

filósofo e sociólogo alemão, porém, este nunca é plenamente realizado. Ademais, em 

seu entender, o desejo é uma manifestação do amor e, portanto, a atenuação do desejo 

não aboliria sua causa. Ou seja, se o desejo expressa o amor, sua satisfação (mesmo se 

fosse possível), não seria capaz de findá-lo. A brevidade com a qual a crítica a Platão é 

apresentada nesse ensaio não permite aprofundamento nas ideias de Simmel, que expõe 

essa tensão introdutoriamente.  

 Em Fragmento sobre o amor, por outro lado, o autor gasta mais tinta no debate 

das ideias de Platão, traçando um paralelo entre amor grego e moderno ao qual é 

dedicado o subtítulo Digressão sobre o eros platônico e o eros moderno, que segue 

direção distinta da contida em Psicologia do coquetismo. A preocupação de Simmel 

volta-se, antes, à compreensão das particularidades da filosofia platônica ante o 

pensamento moderno, ao qual suas próprias reflexões são vinculadas. Ainda que a 

conexão entre o pensamento de Simmel e o período no qual escreve não seja 

abertamente problematizada, isso é ponto evidente.  
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 Primeiramente, Simmel, comentando a relação entre Eros e a filosofia, considera 

que Platão percebeu o amor enquanto força vital absoluta “e compreendeu que um 

caminho do conhecimento deveria passar portanto através dele para levar às últimas 

potências e ideias metafísicas” (SIMMEL, 1993, p. 150). A partir de então, diferem as 

intenções dos espíritos grego e moderno. Se seus pontos de chegada e caminhos são 

distintos, o ponto de partida - o sentimento amoroso - permanece o mesmo, exatamente 

porque, como já dissemos, trata-se do movimento dinâmico da vida, de formação 

psíquica, de abertura do sujeito para o mundo.  

 O âmago do diferença encontra-se nas concepções de si, vinculadas às noções 

religiosas. A representação do mundo para o grego passa pela ideia de universo real 

único e de divindades sólidas. Por seu turno, o cristianismo propagou uma nova noção 

de alma e condensou os valores existenciais em um só Deus. Com isso, o universo 

deixou de ser divino em cada uma de suas partes, tal qual na configuração politeísta 

somada à concepção de homem compartilhada na Grécia antiga. A partir do advento do 

cristianismo, o ser passou a existir em dois polos, Deus e a alma. 

 Com o avanço dos séculos e o enfraquecimento da força da imagem divina, a 

alma emergiu aos olhos dos homens modernos como só. Isso, diz Simmel, encontra sua 

expressão máxima no idealismo característico da modernidade, que enxerga o mundo 

como representação oriunda de uma consciência. A noção moderna de alma concede ao 

sujeito uma criatividade independente. No caso dos gregos, a alma crescia inserida na 

unidade cósmica e, portanto, distante dessa criatividade independente conhecida nos 

tempos atuais.  

 Sendo assim, em Platão, a beleza de um homem provoca o amor porque evoca a 

lembrança da ideia de beleza pura e original contemplada outrora, que todos trazem na 

memória. A ideia de beleza torna-se carne pela figura de um homem. Dessa forma, o 

que é ideia converte-se em expressão terrestre ao passo que o amor faz com que o 

terrestre ascenda ao patamar de ideia. Para Platão, a beleza é objeto, deve ser 

contemplada como substância para possuir significação universal. Por meio dessa 

dinâmica muito bonita, na qual o amor opera como impulso transformador, Simmel 

resume sua visão sobre essa vertente da obra platônica.  

 Para o homem moderno, a beleza é uma característica humana ou mesmo uma 

reação provocada na sensibilidade de quem a vê. Não se trata de uma substância 
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universal e perene para a qual uma pessoa bela é uma medida empírica. A ideia de alma 

entre os gregos não contempla tamanha produtividade como entre os modernos. 

O grego, a despeito de todo o seu poder espiritual e de sua 

autonomia efetivos, sempre deve, por assim dizer, ater-se a 

alguma coisa. O conteúdo da alma se apresenta ao grego como 

tirado de um ser-aí, não como gerado pela alma em sua 

criatividade autônoma. Assim, o amor não é, para ele, um ato 

livre da alma, ao qual ela é sem dúvida estimulada do exterior, 

mas que nasceria, sem cálculo nem coerção possíveis, 

simplesmente do mais íntimo de sua disposição e de sua força; 

ao contrário, o amor é uma espécie de necessidade lógica, 

imposta por essa contemplação da beleza pura, assim que seu 

ser-dado exterior ressurge à visão de uma imagem terrestre. 

(SIMMEL, 1993, p. 153) 

 Continua, 

Por isso, é sempre a simples visão da beleza que gera o amor, e 

o grego não percebe o significativo caso inverso, em que o 

mistério do amor é apreendido num nível bem mais profundo, a 

saber: achamos belo o ser que amamos, o que seguramente só 

pode ser pensável graças a uma espontaneidade, uma vida 

criadora autônoma do afeto amoroso. (SIMMEL, 1993, p. 153) 

  

 Consideramos que o termo “percebe” na primeira frase do excerto acima é 

inscrito na acepção de enxergar algo, uma vez que os gregos antigos não poderiam 

compreender uma coisa então inexistente. Entre eles, destaca-se a impessoalidade do 

amor, que serve à contemplação da beleza, enquanto na modernidade, o amor medeia a 

relação entre pessoas. A autonomização da alma culminou em uma vida criadora 

autônoma de afeto, na qual o sentimento amoroso implica a conexão entre duas pessoas, 

entre o homem e o seu exterior, não a contemplação de uma substância geral. Entre os 

gregos, o ser amado alude a algo universal. Entre os modernos, o ser é amado 

justamente por ser único, por possuir (ou assim pensa o amante) traços excepcionais. 

“Para nós, a beleza da individualidade e a individualidade da beleza constituem uma 

unidade ativa indissociável”. (SIMMEL, 1993, p. 154) Consequentemente, Simmel 

aponta que, enquanto a reciprocidade é o objetivo do amor moderno, é muitas vezes 

sinônimo de cessação entre os gregos, posto que, recordamos uma vez mais o discurso 

de Sócrates em O Banquete, no pensamento platônico-socrático, o desejo existe onde há 

falta.  
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 Ademais, algumas formas de amor platônico vinculam-se ao desejo de 

imortalidade, de maneira a incluir uma dimensão atemporal da beleza. Dessa mística, 

herdou-se a significação metafísica do amor, compartilhada na modernidade, diz 

Simmel. Ainda que arraigado na individualidade concreta, concebe-se algo de atemporal 

no sentimento amoroso. Semelhante concepção acomoda-se à ideia moderna de 

individualidade e renuncia a qualquer dimensão exterior ao indivíduo. Com isso, o amor 

é concebido como parte exclusiva das relações individuais. 

 Podemos dizer que a crítica dirigida a Platão em Fragmento sobre o amor 

denuncia o desprezo às particularidades culturais. A ideia imutável de amor da Grécia 

antiga é considerada por Simmel como um traço da própria cultura grega, alheia à noção 

de alma propagada a partir do cristianismo. Por outro lado, não poderíamos conjecturar 

que as concepções de Simmel com relação à construção cultural do amor sejam criações 

da cultura ocidental moderna e de seus relativismos? Bem, essa pergunta, sabemos, é 

uma armadilha.  

 Talvez o aspecto mais notável da proposta de Simmel seja justamente a costura 

ponto a ponto dessa força propulsora denominada amor, que não existe no homem a não 

ser nos limites da cultura, pois o próprio homem não existe a não ser nesses limites. 

Contudo, recuperando os argumentos do autor, desconfiamos que a significação 

metafísica do amor compartilhada na modernidade (percebida por ele) ultrapassa a 

herança da mística grega e dialoga com a força propulsora sem a qual não poderíamos 

conceber esse mesmo amor. Acreditamos que, por ser um movimento da vida, o amor 

em sua gênese extrapola as conjunturas. Isso não significa que sua organização seja 

independente da cultura. Já dissemos, o homem não existe fora da cultura. No entanto, 

conquanto a conformação, organização e formatação do que denominamos amor só 

possam ser elaboradas culturalmente, acreditamos que a potência amorosa seja 

intrínseca aos homens e tenha uma essência comum. 

 Voltemos, então, ao texto. Em sua última parte, concluídos os comentários 

acerca da filosofia de Platão, Simmel volta-se a dois tipos de amor, essencialmente 

distintos do amor sobre o qual discorrera até então especialmente pelo fundamento 

erótico com o qual não possuem ligação evidente. Falamos do amor humano universal e 

do amor cristão. O primeiro dirige-se ao aspecto humano, ao caráter abstrato do homem 



56 

 

      

 

geral. Nasce no seio das relações sociais, é fundamental à coesão dos grupos humanos. 

É disposição imanente do sujeito na qualidade de valore auto portado e autossuficiente.  

 O amor cristão, por seu turno, ama a pessoa inteira, ou seja, em sua absoluta 

integridade. Resulta das interpretações do Novo Testamento, dos relatos das declarações 

e ações de Jesus Cristo. Abraça todas as individualidades, incluindo seus pecados e 

faltas por sustentar-se no valor da alma humana.  

 Em razão de o centro do pensamento de Simmel no tocante ao amor de uma 

pessoa por outra englobar sua visão sobre o indivíduo (algo menos presente em seus 

comentários sobre o amor humano universal e o amor cristão, é certo), parece-nos 

razoável adentrar em outro texto do autor, o manuscrito incompleto O indivíduo e a 

liberdade, extraído de Simmel e a modernidade (1998). Nesse texto curto, é apresentado 

um resumo sobre a individualidade ocidental desde o Renascimento italiano. O primeiro 

ponto diz respeito ao Renascimento. Com a queda das formas comunitárias medievais, 

Florença acompanhou a difusão da vontade de poder, fama, prestígio e distinção em 

proporções até então ignoradas. Na Renascença, então, ganhou força uma forma de 

individualismo pautada na distinção. 

 A partir desse momento, a noção dominante tomou nova direção, seguiu outro 

ideal de individualidade cujo núcleo não se situa na distinção, mas na liberdade. 

“Liberdade torna-se no século XVIII a bandeira universal pela qual o indivíduo protege 

seus mais variados desconfortos e necessidades de autoafirmação em relação à 

sociedade” (SIMMEL, 1998, p. 109). A filosofia de Rousseau impulsiona essa ideia na 

busca pela natureza humana boa, longe da influência negativa das instituições sociais. 

Buscava-se a concordância entre liberdade e igualdade que, ao mostrar-se improvável, 

abriu as portas para outra orientação. 

 No século XIX, a noção de igualdade perdeu peso e foi substituída pela 

aceitação da desigualdade inerente às pessoas. Ou seja, no lugar de procurar a igualdade 

comum entre os homens, princípio da boa natureza humana, procurou-se o aspecto 

diferencial de cada pessoa num alinhamento entre autonomia individual e distinção. Os 

princípios econômicos do século fundamentaram-se nessa concepção. A livre 

concorrência, ampla liberdade para negociar e a concentração de poder para a tomada de 

decisões econômicas no indivíduo defendida pelo Liberalismo basearam-se nas 

características individuais como fonte do sucesso ou fracasso econômico. A divisão 
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complexa do trabalho é também vista por Simmel como expressão dessa forma de 

individualidade. O trabalho exercido pelo indivíduo esqueceu as determinações de 

estamentos tanto quanto abandonou as obrigações comunitárias e familiares para dar 

lugar aos gostos e aptidões de cada pessoa, que começaram a ser levados em conta no 

exercício laboral
32

.  

 O ponto mais fundamental desses princípios de individualidade diz respeito ao 

isolamento individual no que concerne à elaboração da vida. Diversos autores do 

período trabalham essa temática, cada qual a sua maneira. No caso de Simmel, ele o faz 

como segue: 

O importante aqui não é mais o indivíduo livre como tal, mas 

que este é, precisamente, aquele único e distinto. Durante toda 

época moderna, temos a busca do indivíduo por si mesmo, por 

um ponto de solidez e ausência de dúvidas, o qual se torna tanto 

mais necessário quanto mais o horizonte prático e teórico e a 

complexidade da vida aumentam aceleradamente, tornando 

ainda mais urgente essa necessidade, a qual não pode ser 

encontrada em instâncias externas à própria alma. (SIMMEL, 

1998, p.116) 

 

 No movimento de crescente individualidade,  

Todas as relações com os outros são, ao fim e ao cabo, apenas 

estações no caminho em busca de si mesmo, seja porque se 

sente igual aos outros e sozinho com suas próprias forças, 

precisando do apoio desse tipo de consciência, seja porque, com 

a capacidade de encarar a solidão de frente, os outros existem 

para permitir a cada indivíduo a comparação e a visão da própria 

singularidade e individualidade do próprio mundo. (SIMMEL, 

1998, p.116) 
 

                                                           
32

 O primeiro parágrafo de As grandes cidades e a vida do espírito (2009) é justamente um resumo das 

elucubrações de O indivíduo e a liberdade, acentuado o caráter de resistência do indivíduo ante o 

coletivo, da proteção dos interesses individuais diante dos imperativos sociais: “Os problemas mais 

profundos da vida moderna brotam da pretensão do indivíduo de preservar a autonomia e a peculiaridade 

de sua existência frente às superioridades da sociedade, da herança histórica, da cultura exterior e da 

técnica da vida — a última reconfiguração da luta com a natureza que o homem primitivo levou a cabo 

em favor de sua existência corporal. Se o século XVIII pode clamar pela libertação de todos os vínculos 

que resultaram historicamente no estado e na religião, na moral e na economia, para que com isso a 

natureza originalmente boa, e que é a mesma em todos os homens, pudesse se desenvolver sem 

empecilhos; se o século XIX reivindicou, ao lado da mera liberdade, a particularidade humana e de suas 

realizações, dadas pela divisão do trabalho, que torna o singular incomparável e o mais indispensável 

possível, mas com isso o atrela mais estreitamente à complementação por todos os outros; em tudo isto 

atua o mesmo motivo fundamental: a resistência do sujeito a ser nivelado e consumido em um mecanismo 

técnico-social.” (SIMMEL, 2009, p. 1). 
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 Assim sendo, podemos vincular a individualidade e o amor no pensamento de 

Simmel com maior propriedade. Entre os modernos, o amor, movimento da vida, força 

interior rumo ao exterior, está no fundo de relações que privilegiam o indivíduo como 

instância primeira e última. Tudo parte e retorna ao indivíduo, uma vez que a única 

dimensão percebida na modernidade é justamente a individual. 

 No excerto acima, o autor fala da “capacidade de encarar a solidão de frente”, 

antes diríamos da possibilidade de encará-la. O enfraquecimento da rigidez religiosa e 

comunitária da Idade Média e os fluxos de concepções sobre individualidade desde o 

Renascimento desembocaram no fortalecimento da solidão (que, para Simmel, é 

condição metafísica) e de sua percepção. Contudo, em nossa perspectiva, isso não 

garante a capacidade de encará-la. Antes, parece inflar a necessidade dos indivíduos 

modernos de escamoteá-la, inclusive, por meio de relações amorosas. Que as relações 

sejam estações no caminho para si não significa que o encontro com a solidão seja 

desejável. Nas últimas décadas, tal caminho parece ter se transformado em mil atalhos 

com inúmeras distrações superficiais maquiadas com promessas de autoconhecimento 

(meditações ligeiras, práticas esvaziadas de yoga, Reiki, entre outros). Quando as 

relações amorosas recordam a solidão existencial, tenta-se escapar delas. Quando 

exigem a revisão das vontades individuais, tornam-se um tormento insuportável. Este, 

porém, é assunto para outros capítulos. 

 Voltando a Simmel, sublinhamos a importância do seu pensamento cuja riqueza 

reside na capacidade ímpar de contemplar o espírito moderno. Seus textos mais recentes 

concentram-se nas duas primeiras décadas do século XX. Como a história é fluxo 

ininterrupto, debateremos uma parcela da produção sociológica dos últimos anos 

voltada à temática amorosa para discutir as particularidades do amor contemporâneo, 

haja vista que as produções audiovisuais analisadas neste trabalho foram produzidas nos 

anos 2010 e abordam o amor nesse período.  

 Iniciaremos com Elisabeth Beck-Gernsheim e Ulrich Beck que, para debater o 

amor no final do século XX e início do XXI, partem também da discussão sobre o 

indivíduo. No cerne de seu argumento, todavia, está a proposta de subverter a lógica de 

que a individualização é produto da socialização, concepção que acusam a Sociologia 

clássica de disseminar. 
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 Simmel discute as ideias de indivíduo e individualidade, usa também o termo 

individualismo ao examinar os valores compartilhados no Ocidente desde o 

Renascimento. O último parágrafo de O indivíduo e a liberdade deixa clara a posição do 

autor com relação às possibilidades que o futuro guarda no que concerne à individualidade e 

transparece sua esperança que “o imprevisível trabalho da humanidade produza sempre mais, e 

sempre mais variadas formas de afirmação da personalidade e do valor da existência” 

(SIMMEL, 1998, p.119) para além da estrutura econômica e laboral do período, de forma a 

afirmar e reafirmar o valor da personalidade. 

 Em Individualization (2001), os Beck partem do contexto de queda do muro de 

Berlim e adotam o termo individualisierung numa tentativa de superar o viés de 

coletividade presente na Sociologia clássica. Ao lado da noção de globalização, que 

coloca em xeque a abordagem territorial fundamentada nos limites dos Estados 

nacionais, a de individualização pretende abranger os movimentos de um mundo em 

significativas transformações. 

  Individualização diz respeito ao individualismo institucionalizado, adverte 

Ulrich Beck no prefácio do livro. Trata-se de um termo empregado desde meados de 

1980 entre alguns intelectuais alemães como uma crítica à base conceitual das Ciências 

Sociais. O que os Beck fazem é discutir a individualização de forma profunda, dando 

corpo ao conceito que estará na base de suas publicações subsequentes, como em The 

normal chaos of love. Antes, porém, de adentrarmos nesse texto, que é particularmente 

interessante para a presente discussão, cabe-nos delinear melhor a individualização 

como conceito. 

 Dizer que vivemos um individualismo institucionalizado significa afirmar que as 

instituições centrais da sociedade, tais quais os direitos civis, políticos e sociais e a 

organização laboral são voltados para o indivíduo, não para o coletivo.  

But what then is specific about individualization and second 

modernity? In second modern society the separation between 

subjective and objective analysis, consciousness and class, 

Überbau and Unterbau is losing its significance. 

Individualization can no longer be understood as a mere 

subjective reality which has to be relativated by and confronted 

with objective class analysis. Because individualization not only 

effects the Überbau – ideology, false consciousness – but also 

the economic Unterbau of ‘real classes’; the individual is 
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becoming the basic unit of social reproduction for the first time 

in history
33

 (BECK & BECK, 2001, p.xxii). 

 

 Assim, os autores definem a individualização como um processo que envolve a 

desintegração de formas sociais prévias e o nascimento de uma estrutura na qual o 

indivíduo é a unidade básica da reprodução social. Ou seja, individualização “means the 

disintegration of previously existing social forms – for example, increasing fragility of 

such categories as class and social status, gender roles, family, neighbourhood etc” 
34

 

(BECK, 2001, p.2) -) e tem se tornado “the social structure of second modern society 

itself” 
35

 (BECK, 2001, p.xxii). A segunda modernidade substitui a sociedade industrial. 

Nela, a classe social perde espaço como entidade organizadora diante do avanço do 

indivíduo enquanto núcleo da organização e reprodução social. 

 Sendo assim, ao atentar para os movimentos característicos dos períodos 

industrial e pós-industrial, os Beck conectam os níveis socioestrutural e subjetivo em 

The normal chaos of love, percebendo a centralidade da individualização na vida 

moderna
36

. Não discutem a tradição platônica, tampouco procuram a essência do amor 

como faz Simmel ao investigar as impressões do afeto no espírito e o seu significado 

para o homem no mundo. Concentram-se, sim, nas relações amorosas, nas expressões 

conectadas ao amor (erotismo, namoro, casamento, sexualidade), especialmente na 

família. Nem por isso são displicentes com o que é subjetivo. Pelo contrário, denunciam 

os encantamentos, sofrimentos e dúvidas dos homens contemporâneos.  

 Do ponto de vista dos Beck, a superação do feudalismo e a formação de um 

sistema econômico complexo, bem como o aumento e a intensificação da secularização, 

                                                           
33

 Em tradução livre: Mas o que há então de específico na individualização e na segunda modernidade? 

Na segunda sociedade moderna a separação entre análise subjetiva e objetiva, consciência e classe, 

Überbau e Unterbau está perdendo seu significado. A individualização não pode mais ser entendida como 

uma mera realidade subjetiva que deve ser relativizada e confrontada com a análise objetiva de classe. 

Porque a individualização não afeta apenas o Überbau – ideologia, falsa consciência – mas também o 

Unterbau econômico das “classes reais”; o indivíduo está se tornando a unidade básica da reprodução 

social pela primeira vez na história. 
34

 Em tradução livre: individualização significa a desintegração de formas sociais anteriores – por 

exemplo, a crescente fragilidade de categorias como classe e status social, papéis de gênero, família, 

vizinhança etc. 
35

 Em tradução livre: a estrutura social em si da segunda sociedade moderna. 
36

 Beck e Beck-Gernsheim (2001; 2017) não oferecem uma delimitação temporal rígida acerca do que 

entendem por sociedade moderna, mas indicam tratar-se de um processo cujos traços podem ser 

percebidos desde as doutrinas da Reforma, sendo a Revolução Francesa o seu vértice principal. 
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da urbanização e da mobilidade são faces das mudanças estruturais inauguradas na 

modernidade. Nas sociedades pré-modernas, comparativamente, os vínculos tradicionais 

pautados na religião, na família orientada a partir de princípios econômicos, na 

comunidade e nas funções de gênero, para citar alguns, limitavam as possibilidades de 

escolhas individuais e ofereciam, simultaneamente, proteção e identidade. Em 

decorrência da superação dos laços tradicionais e das transformações estruturais, 

apontam, houve gradual emergência de reivindicações individuais que culminou na 

libertação do indivíduo de determinações anteriores. Uma vez que, nos vínculos 

tradicionais, a restrição das possibilidades de escolha individual estava conectada às 

condições de mais elevada segurança, nas sociedades modernas, a libertação de 

obrigações e controles existentes anteriormente associa-se ao desprendimento do 

indivíduo em relação a sua origem e história, promovendo o desligamento de uma rede 

de sentidos capaz de localizá-lo em um contexto significativo. 

 A dissolução de muitas das referências tradicionais representou a primeira etapa 

do processo de individualização, em que princípios e fundamentos socialmente 

estabelecidos foram progressivamente desmontados. A etapa seguinte é especialmente 

localizada na segunda metade do século XX, quando os moldes característicos da 

sociedade industrial perderam peso. Ela teve início com a intensificação de 

questionamentos individuais (sobre o sentido da vida, a identidade do eu, o significado 

das ações e pensamentos, entre outros), decorrente da expansão educacional e da 

elevação do padrão de vida das camadas mais pobres. À medida que a busca por 

subsídios materiais se tornou menos urgente, sobretudo em países economicamente 

desenvolvidos e amparados pelo bem-estar social, como a Alemanha, questões 

referentes ao sentido da existência ganharam terreno entre os homens comuns, cabendo 

ao indivíduo a tarefa de respondê-las.  

(...) people are condemned to individualization. 

Individualization is a compulsion, albeit a paradoxical one, to 

create, to stage manage, not only one’s own biography but the 

bonds and networks surrounding it and to do this amid changing 

preferences and at successive stages of life, while constantly 

adapting to the conditions of the labour market, the education 

system, the welfare state and so on. (…) Individuals must be 

able to plan for the long term and adapt to change; they must 

organize and improvise, set goals, recognize obstacles, accept 

defeats and attempt new starts. They need initiative, tenacity, 
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flexibility and tolerance of frustration. Opportunities, dangers, 

biographical uncertainties that were earlier predefined within the 

family association, the village community, or by recourse to the 

rules of social estates or classes, must now be perceived, 

interpreted, decided and processed by individual themselves. 

(BECK & BECK-GERNSHEIM, 2001, p. 4) 
37

  

 Reside nos indivíduos a incumbência de organizar e dar sentido as suas vidas, 

cada vez mais percebidas segundo a noção de biografia, uma história de si que pode e 

deve ser construída a partir de escolhas autorais. Também devem incorporar a prática 

cotidiana de observar a própria vida “de fora”, como um narrador onisciente, que 

enxerga, reflete, julga e conta uma história, a própria história. A vida, assim, parece 

estar nas mãos do indivíduo, concepção que promove liberdade e também 

responsabilidade sobre fatores que, muitas vezes, não são passíveis de controle.  

 Se, nas sociedades tradicionais pré-modernas, a família e o matrimônio tinham 

como princípio orientador o trabalho e os interesses econômicos, a transição para a 

modernidade desenvolveu outra concepção de família, isenta dos deveres de uma 

comunidade de trabalho e administração de propriedades. A família é, cada vez mais, 

entendida como uma comunidade de sentimento. Ou seja, com o que ficou conhecido na 

teoria historiográfica e sociológica como a família nuclear burguesa, o espaço familiar 

passou a ser percebido como aquele que concentra os sentimentos e os mais importantes 

laços de afeto, transformando-se em “um substituto para os padrões de interpretação e 

relações sociais (...) dissolvidos com a transição para a Modernidade” (BECK & BECK-

GERNSHEIM, 2017, p. 65). Dissolvidos os laços tradicionais, a relação entre 

familiares, entre os entes mais próximos, passou a ter importância fundamental e, nesse 

sentido, o amor foi investido de grande importância. Quando as obrigações de caráter 

econômico e os fundamentos religiosos deixaram de ser os principais propulsores dos 

matrimônios, coube ao amor essa função. Este se tornou o centralizador do desejo 

                                                           
37

 Em livre tradução: As pessoas são condenadas à individualização. A individualização é uma 

compulsão, ainda que paradoxal, de criar, encenar e administrar não apenas a própria biografia, mas os 

laços e redes que a cercam e isso é feito em meio a mudanças de preferências e nas sucessivas etapas da 

vida, adaptando-se constantemente às condições do mercado de trabalho, do sistema de educação, do 

estado de bem-estar social e etc. Os indivíduos devem poder planejar a longo prazo e adaptar-se à 

mudança; eles devem organizar e improvisar, estabelecer metas, reconhecer obstáculos, aceitar derrotas e 

tentar novos começos. Eles precisam de iniciativa, tenacidade, flexibilidade e tolerância à frustração. 

Oportunidades, perigos, incertezas biográficas que antes eram predefinidas dentro da associação familiar, 

da comunidade, ou pela recorrência das regras de propriedades ou classes sociais, agora devem ser 

percebidos, interpretados, decididos e processados pelo próprio indivíduo. 
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(individualmente elaborado e respondido) de dar sentido e segurança à existência. É no 

amor e na relação amorosa, afirmam os autores, que o indivíduo moderno centraliza as 

demandas por alguma estabilidade que lhe permita viver de forma menos volúvel e 

desamarrada.  

 Assim, o matrimônio assumiu um novo significado. Ele passou a ser tanto a 

instituição primordial para a construção social da realidade quanto a instância 

promovedora da identidade. Esta é concebida pelos Beck (2017), prioritariamente, pelo 

viés psicológico: o espelhamento entre cônjuges resultando em imagens idealizadas de 

seus respectivos “eu”. A identidade é continuamente elaborada por meio do outro com 

quem se estabelece alguma relação de tipo amoroso. Trata-se da constante busca pelo 

próprio “eu” no reconhecimento do ser amado. 

 O amor, investido de esperanças, é, tal como as demais instâncias da vida, 

concebido nas sociedades modernas a partir da lógica da individualização cujas 

expressões - nesse âmbito - podem ser condensadas pelo excerto “luta pelo espaço 

próprio”. Isto é, na vida a dois, os princípios da individualização emergem como a 

busca pelo equilíbrio entre duas biografias que procuram conscientemente delimitações 

que garantam seus espaços (figurativa e literalmente), tendo em vista que  

Nestas fórmulas se espelha o padrão básico de individualização 

aplicado à vida a dois. Faz-se uma tentativa de encontrar formas 

de conduta para indivíduos independentes com seus próprios 

estilos de vida e direitos, diante do difícil equilíbrio entre vida 

privada e vida a dois. (...) Com efeito, não apenas a vida do 

indivíduo se torna mais aberta e moldável, mas também, em 

especial, a forma de vida a dois. (BECK & BECK-

GERNSHEIM, 2017, p. 71) 

 Desse modo, apontando a queda das antigas hierarquias de proteção e 

dependência, os autores admitem o possível nascimento de uma nova fase das relações 

amorosas, uma fase pós-romântica, na qual o indivíduo e a forma de vida a dois 

estariam em contínuo processo de construção. É a ideia de que os caminhos a tomar são 

incontáveis e estão abertos à escolha que pode, inclusive, ser revogada a qualquer 
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momento, havendo sempre opções de estradas outras a percorrer 
38

. Mesmo nesse 

contexto, os ideais do amor romântico não seriam completamente abandonados. 

 Ideais românticos tradicionais e exigências de liberdade e igualdade convivem 

com grande proximidade justamente nas relações familiares. Por isso, os autores 

defendem que a família se transformou em um híbrido de duas eras. Nas relações 

familiares, ideais pautados em velhos modelos e fórmulas rivalizam com a busca pelo 

novo, a superação das amarras da tradição em nome da liberdade individual e da 

igualdade, que alcança também as relações de gênero no século XX.  

O ideal da esperança – a família, o lugar de afeto, de não 

mercado, de felicidade privada e complementariedade recíproca, 

ou como quer que se formulem os desejos que ali se abrigam – 

é, por sua arquitetura, um híbrido de duas eras, uma combinação 

de afeto, escravidão e modernidade. (BECK & BECK-

GERNSHEIM, 2017, p. 6)  

 Quando a bandeira da liberdade e igualdade, orgulhosamente carregada pela 

Revolução Francesa, Independência estadunidense e tantos outros levantes sociais, 

invade as portas da privacidade, as relações familiares precisam lidar com questões 

fundamentais para atender às expectativas de todos os envolvidos. Como resultado, 

aparece a família negociada, múltipla, intercambiável, resultado de negociações, 

discussões, arranjos e rearranjos. O amor vai se tornando mais rico em conflitos e 

significados e desemboca no imediatismo das pessoas envolvidas. A partir dessa 

perspectiva, os Beck fazem a aposta de que o amor possa ser o centro ao redor do qual 

gira a vida em processo de destradicionalização. O amor deixa de ter um modelo 

pressuposto e passa a depender de escolhas individuais (que frequentemente promovem 

choques entre cônjuges). Assim, torna-se uma fórmula vazia que precisa ser preenchida 

pelos próprios amantes.  
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 É importante aproximar as noções de biografia e de construção biográfica como tarefa concernente ao 

indivíduo - que não apenas pode como deve escolher sua aparência, emoções e, em última instância, sua 

própria vida - às noções de reflexividade minuciosamente trabalhadas por Ulrich Beck em outras obras, 

especialmente em Modernização reflexiva: Política, tradição e estética na ordem social moderna (1995). 

A reflexão acerca de si está também presente na vida a dois, que, escapando de amarras rígidas, é aberta e 

moldável.  
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Nesse sentido, “o amor se torna fugaz, na medida em que, carregado de 

esperanças, torna-se lugar de culto na sociedade que gira em torno do 

autodesenvolvimento. E é carregado de esperanças na medida em que se torna fugaz e 

socialmente desprovido de modelos” (BECK & BECK-GERNSHEIM, 2017, p.8). 

Dessa maneira, cria-se um ciclo de esperanças, decepções e novas esperanças. Cresce a 

impossibilidade do amor frente aos anseios pautados nas vontades e inseguranças 

individuais. 

 Anthony Giddens é interlocutor dos Beck. Pouco depois de escrever 

Transformações da intimidade - sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 

modernas, originalmente publicada em 1992, escreveu Modernização reflexiva: 

Política, tradição e estética na ordem social moderna com Ulrich Beck (e Scott Lash). 

Diante do desafio de compreender o Ocidente após o fim da União Soviética, a explosão 

da luta pela igualdade de gênero e a contínua valorização do consumo, Giddens também 

se volta ao amor. Diferentemente dos Beck, tem a proposta de delimitar grandes fases 

das relações íntimas. Tendo em vista a relação de comparação traçada por Giddens, 

abordaremos brevemente as características essenciais das fases propostas pelo autor. 

Para tanto, partimos, tal como ele, do amor apaixonado, propulsor das relações de 

afeto39.  

 Encarado como um fenômeno mais ou menos universal, o amor apaixonado40 é 

descrito como um sentimento arrebatador que leva o apaixonado a um estado peculiar 

no qual o mundo é concomitantemente visto como algo novo e fonte de desprezo. Nesse 

estado, afeto e atração sexual conectam-se, o que possibilita um profundo envolvimento 

                                                           
39

 Giddens pouco fala dos casamentos arranjados em relação ao amor apaixonado. Como parte do final do 

século XVIII e concentra-se na Europa, não é incompressível que dê prioridade a outros aspectos. 
40

 De outro ponto de vista, voltado especialmente ao enamoramento, Francesco Alberoni (2002) o 

considera, ao lado do namoro, um movimento coletivo vivido por duas pessoas, uma espécie de pequena 

revolução que envolve os indivíduos, mas igualmente os grupos aos quais pertencem. Em suas palavras, 

“Innamorarsi sfida le istituzioni nei loro valori fondamentali. La sua natura è esattamente questa: non 

essere un desiderio, un capriccio personale, ma un movimento che porta un progetto e crea istituzioni. 

Tutti i processi collettivi separano qualcosa che era unito e uniscono qualcosa che era separato. La 

datazione, quando compare nella storia dell'Occidente, si presenta come una separazione” (ALBERONI, 

2002, p. 11) - em livre tradução: o enamoramento desafia as instituições em seus valores fundamentais. 

Sua natureza está exatamente nisso: de não ser um desejo, um capricho pessoal, mas um movimento 

portador de projeto e criador de instituições. Todos os processos coletivos separam alguma coisa que 

estava unida e unem alguma coisa que estava separada. O namoro, quando aparece na história do 

Ocidente, se apresenta como separação.   

Alberoni potencializa o caráter disruptivo do enamoramento para o apaixonado e entende o namoro como 

um movimento mobilizador de instituições.  
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emocional. O amor apaixonado, cuja essência não depende de limitações geográficas e 

temporais, pode ser socialmente organizado de diversas formas, dentre as quais, as 

“fases” das relações íntimas percebidas pelo sociólogo na investigação da história 

ocidental. 

 A primeira fase é a do amor romântico. Seus ideais começaram a espalhar-se 

pela Europa no final do século XVIII. Além de algumas das características do amor-

paixão, o amor romântico incorporou traços da moralidade cristã, criando algo novo em 

termos de relacionamento. Ainda que o amor romântico trouxesse consigo a força dos 

desejos sexuais, tais desejos começaram a ser postergados por algo fundamental, a 

noção de construção de um futuro com o outro. Conquanto a igualdade de gênero 

estivesse na base desse amor, na prática, a vida a dois era marcada pela dominação 

masculina tanto por conta da separação entre procriação e prazer quanto pela fixação de 

um estatuto moral no qual o ambiente doméstico era consagrado como local 

proeminentemente feminino, resultando na cristalização da mulher em seu papel de 

mãe, esposa e “especialista do coração41”.  

 A segunda fase percebida pelo autor tem suas raízes no amor romântico, mas 

tornou-se mais desenvolvida somente cerca de dois séculos após sua ascensão. Anos 

1960, revolução sexual e liberação feminina (aos quais nós somamos os movimentos da 

contracultura e maio de 68) modificaram a forma como o sexo, a sexualidade e o amor  

eram vistos. A crescente autonomia sexual feminina, o advento dos métodos 

contraceptivos e a maior aceitação da homossexualidade formam o quadro da 

sexualidade plástica, fase de transição na qual o sexo e a reprodução passaram a ser 

continuamente dissociados.  

A emergência do que eu chamo de sexualidade plástica é crucial 

para a emancipação implícita no relacionamento puro, assim 

como para a reivindicação da mulher ao prazer sexual. A 

sexualidade plástica é a sexualidade descentralizada, liberta das 

necessidades de reprodução. A sexualidade plástica pode ser 

caracterizada como um traço da personalidade e, desse modo, 

está intrinsecamente vinculada ao eu. Ao mesmo tempo, em 

princípio, liberta a sexualidade da regra do falo, da importância 

jactanciosa da experiência sexual feminina (GIDDENS, 1992, p. 

10).  

                                                           
41

 Aquela que cuida, dá carinho e entende dos sentimentos. 
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 A transição protagonizada pela sexualidade plástica desembocou na emergência 

do amor confluente graças à fragmentação do amor romântico. Giddens constrói a ideia 

de amor confluente em comparação com o amor romântico. Este, portanto, é o ponto de 

referência do autor (e não apenas dele); aponta para a fragmentação do amor romântico, 

não para a sua aniquilação. A partir disso, consideramos que os ideais românticos não 

são modelos restritos à elaboração conceitual, mas seguem como referências coletivas 

vivas que fazem parte dos valores da nossa época, ainda que em conflito com tantos 

outros. Pontos centrais, diferenciadores entre o amor confluente e o romântico, são o 

erotismo e o prazer sexual. Afinal,  

O amor romântico é um amor sexual, mas liberta a ars erotica. 

A satisfação e a felicidade sexuais, especialmente na forma 

fantasiada do romance, são supostamente garantidas pela força 

muito erótica provocada pelo amor romântico. O amor 

confluente pela primeira vez introduz a ars erotica no cerne do 

relacionamento conjugal e transforma a realização do prazer 

sexual recíproco em um elemento-chave na manutenção ou 

dissolução do relacionamento (GIDDENS, 1992, p. 73). 

  

 Mas a questão sexual não é a única diferença. O amor confluente é caracterizado 

pela busca da satisfação individual e da autonomização do casal de elementos exteriores 

ao relacionamento, que passa a ser visto como um núcleo independente da ordem social. 

Ademais, a intimidade emocional emerge como forma de fuga e conforto em uma 

sociedade fria, consumista e guiada pela lógica na qual tudo e todos são descartáveis. 

Profundamente ligado à reflexividade característica da sociedade moderna, o amor 

confluente é baseado nas escolhas dos casais. Por esse ângulo, podemos aproximar as 

perspectivas de Giddens e dos Beck. Estes não propõem tipos ideais de relações íntimas 

como aquele, porém, ao abordar o amor no final do século XX, pontos semelhantes são 

levantados. Em ambos os casos, é apontado que as referências tradicionais estão 

perdendo a validade, tanto a satisfação quanto as escolhas individuais ganham 

importância, as relações de gênero vão para o centro da questão e o amor recebe 

investimento sem igual. Ao mesmo tempo em que as relações amorosas são vistas como 

uma espécie de oportunidade de salvação e conforto, tornam-se efêmeras quando 

descoladas das obrigações e costumes tradicionais. Diferentemente dos Beck, 

entretanto, Giddens não parte da individualização. Debate, sim, a individualidade 
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moderna, o projeto reflexivo da modernidade tardia nos quais sistemas abstratos são 

fundamentais na organização da vida social. Defende que o indivíduo, fora dos 

contextos tradicionais, perde a estabilidade anteriormente oferecida. Em publicação um 

pouco anterior, Modernity and self-identity, explica a modernidade tardia dizendo que  

is characterised by widespread scepticism about providential reason, 

coupled with the recognition that science and technology are double-

edged, creating new parameters of risk and danger as well as offering 

beneficent possibilities for humankind. Such skepticism is not 

confined to the writings and pondering of philosophers and 

intellectual: we have seen that awareness of the existential parameters 

of reflexivity becomes part of reflexivity itself on a very broad level
42

 

(GIDDENS, 1991, p.27). 

 

 Há ainda mais uma fase dos relacionamentos amorosos, incipiente quando da 

publicação do livro. Ao observar a movimentação no interior do amor confluente, 

Giddens identifica o nascimento de um novo fenômeno ao qual denomina relação pura. 

“Refere-se a uma situação em que uma relação social foi assumida em si mesma, 

naquilo que pode resultar para uma pessoa da relação com outra e que dura apenas 

enquanto for considerada por ambas as partes uma fonte de satisfação” (GIDDENS, 

1992, p. 39). Uma vez que o “modelo” da relação pura estava em ascensão, seus 

caminhos seriam incertos.  

 A alusão à pureza desse tipo de relação vai ao encontro do isolamento máximo 

do relacionamento íntimos em relação às obrigações sociais. A durabilidade da relação 

depende especialmente da vontade e do bem-estar proporcionado aos indivíduos que a 

integram. A consequência do desprendimento do amor e da sexualidade da tradição é o 

gradativo abandono da antiga conexão entre amor e sexo pelo casamento em nome da 

união entre amor e sexo na relação pura. Esse movimento que reestrutura a intimidade 

dialoga como a reflexividade. A prática de pensar cuidadosamente nos relacionamentos 

amorosos enquanto algo inserido no rol das escolhas individuais é apontada por 

Giddens como cada vez mais comum, haja vista a importância da satisfação mútua (com 

especial destaque à satisfação sexual) para a continuidade da relação.  

                                                           
42

 Em livre tradução: caracteriza-se pelo ceticismo generalizado sobre a razão providencial, aliado ao 

reconhecimento de que a ciência e a tecnologia têm dois gumes, criando novos parâmetros de risco e 

perigo, além de oferecer possibilidades benéficas para a humanidade. Tal ceticismo não se limita aos 

escritos e ponderações de filósofos e intelectuais: vimos que a consciência dos parâmetros existenciais da 

reflexividade torna-se parte da própria reflexividade em um nível muito amplo. 
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 No final da vida, Zygmunt Bauman também se dedicou a pensar o amor. 

Certamente dentre os autores aqui mencionados, ele é aquele cujas publicações 

ganharam mais popularidade fora da Academia. Isso ocorre pelo emprego de uma 

linguagem dinâmica e descomplicada e pela atualidade dos temas escolhidos que 

garantem uma abordagem acessível aos leitores. Amor Líquido é um best-seller, 

vendido, em conjunto a outros livros de sua autoria, em boxes temáticos. É interessante 

pensar que um estudo sociológico sobre o amor esteja entre os livros mais vendidos dos 

últimos anos. Esse dado pode corroborar os apontamentos de Giddens, dos Beck e do 

próprio Bauman sobre a reflexividade (no caso dos dois primeiros) e a centralidade do 

amor na vida moderna.  

 Os textos de Bauman voltados ao amor foram escritos e publicados pouco 

depois de The normal chaos of love e Transformações da intimidade - sexualidade, 

amor e erotismo nas sociedades modernas; ainda assim, dada a velocidade dos 

acontecimentos atuais, trata-se de um contexto sensivelmente diferente, marcado pela 

ascensão e popularização de meios de transporte e de comunicação mais velozes do que 

nunca, bem como pelo crescimento da cultura de consumo.  

 Em O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Bauman parte da noção de pós-

modernidade para discorrer sobre o que define como a 2ª Revolução Sexual. A 1ª teria 

ocorrido entre os séculos XVIII e XIX por meio da ligação entre sexualidade e normas 

sociais, enquanto a 2ª teria retirado o sexo do conjunto de direitos e deveres que o 

cercavam, transferindo-o do ambiente doméstico para a rua, no século XX. O sexo 

desprendeu-se das normas de conduta familiares, perdeu a essência doméstica 

observada na durabilidade dos relacionamentos e acabou fadado à fragilidade do 

encontro repentino e ligeiro, servindo, acima de tudo, ao processo de atomização do 

indivíduo, diz. 

 A leitura desse autor sobre as transformações no amor é negativa. Afirma que a 

libertação dos laços fortes, das obrigações e deveres antes implicados com a experiência 

sexual levaria ao esfriamento das relações humanas e ao empobrecimento do afeto, 

produzindo um acelerado nível de impessoalização. Dessa forma, o desprendimento da 

parceria sexual do amor deixaria o sexo submetido apenas aos critérios estéticos da 

satisfação sensual. Bauman vincula a 2ª Revolução Sexual aos processos de privatização 

e mercantilização. A purificação do sexo seria tanto resultado quanto instrumento desses 
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processos, uma vez que cooperou no desenvolvimento das sociedades de mercado 

fortemente caracterizadas pelo consumo. Assim, ademais de consequência das 

sociedades de mercado, os encontros sexuais fortuitos e impessoais que sinalizam a 

separação gradual entre sexo e amor seriam também motores dessas sociedades. 

Em Amor Líquido, o autor se detém mais longamente nos desdobramentos da 2ª 

Revolução Sexual. Já adota nesse livro o conceito de modernidade líquida
43

. Parte, 

então, da tese acerca do equilíbrio entre liberdade e segurança cujos princípios podem 

ser resumidos da seguinte forma: a busca pela ótima medida de liberdade e segurança 

foi repetidamente frustrada em diversos momentos da História. No momento 

contemporâneo, da “modernidade líquida”, a balança penderia enormemente para a 

liberdade, promovendo mal-estar gerado pela carência de segurança. No âmbito das 

relações amorosas, isso apareceria na concomitante procura por parceiros e recusa do 

relacionamento duradouro. 

(…) homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por 

terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos 

facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela 

mão amiga com que possam contar num momento de aflição, 

desesperados por ‘se relacionarem’. E, no entanto, desconfiados da 

condição de ‘estar ligado’, em particular de estar ligado 

‘permanentemente’, para não dizer eternamente, pois temem que tal 

condição possa trazer encargos e tensões para as quais eles não se 

consideram aptos nem estão dispostos a suportar e que podem limitar 

severamente a liberdade de que necessitam para – sim, o seu palpite 

está certo - se relacionarem… No nosso mundo de furiosa 

‘individualização’, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. 

(BAUMAN, 2003, p.10) 

 

 O debate com os Beck é perceptível no trecho acima, especialmente no tocante à 

individualização (posta entre aspas) e à busca por relações enxergadas pelos indivíduos 

como espécie de salvaguarda contra a atomização da vida. Todavia, Bauman toma outro 

caminho e dá ênfase ao mencionado desequilíbrio entre liberdade e igualdade.  
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 Em Modernidade líquida (2001), Bauman identifica a fluidez como metáfora empregada por ele com o 

propósito de capturar a natureza da nova fase da modernidade. Se o advento da modernidade (sólida) 

derreteu velhas categorias e posicionou novas em seu lugar, entre as quais se destaca a classe social, a 

modernidade líquida representa a liquefação dos padrões e configurações, posto que esses “não são mais 

‘dados’, e menos ainda ‘auto-evidentes’. Eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em 

seus comandos conflitantes, de forma que todos e cada um foram desprovidos de boa parte de seus 

poderes de coercitivamente compelir e restringir. E eles mudaram de natureza e foram reclassificados de 

acordo: como itens no inventário das tarefas individuais” (BAUMAN, 2001, p.14). 
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 De forma geral, não é difícil encontrar similitudes nas teorias dos últimos 

autores mencionados. Conquanto cada qual tenha percepções originais, partem de um 

debate centrado na história europeia, identificam rupturas, discutem a modernidade em 

seu estado contemporâneo e associam o amor a esse momento. Citam-se mutuamente. 

Analisam, elogiam e refutam as percepções uns dos outros.  

 Fora do circuito europeu, gostaríamos ainda de abordar dois autores. O 

estadunidense Christopher Lasch e a brasileira Miriam Goldenberg. Lasch escreveu seu 

livro mais famoso, A cultura do narcisismo: a vida americana numa era de esperanças 

em declínio (outro best seller), nos final dos anos 1970, portanto, na sequência do pulsar 

dos movimentos da contracultura e antes dos acontecimentos considerados cruciais por 

Beck, Giddens e Bauman para a origem do atual momento da modernidade. De seus 

apontamentos, destacaremos os relacionados às profundas mudanças nas percepções do 

sexo e afeto. Seu ponto de partida concentra-se em questões como “por que as relações 

pessoais se tornaram tão instáveis e precárias; e por que a ‘vida interior’ não mais 

oferece qualquer refúgio para os perigos que nos envolvem?” (LASCH, 1983, p. 37) 

somadas à investigação da causa do temor generalizado de chegar à velhice. A 

construção dessas perguntas revela a posição do autor; afinal, demonstra a percepção de 

que as relações não eram (tão) instáveis e precárias e que a ‘vida interior’ já oferecera 

algum refúgio para os perigos. As análises de Lasch têm forte cunho crítico e veem as 

mudanças sociais como negativas e prejudiciais, empobrecedoras da constituição 

psíquica, nocivas às relações. Ele se antecipa às críticas, censura os que rotulam o olhar 

para o passado como um movimento nostálgico e defende a importância da análise 

histórica.  

 Afirma que as condições sociais do período encorajaram uma mentalidade de 

sobrevivência. Esta foi ao encontro da transformação do individualismo competitivo, 

característico das sociedades industriais do início do capitalismo, no individualismo 

fundado na ética de autopreservação e sobrevivência psíquica dos anos 70. Uma das 

consequências dos movimentos políticos da década de 1960 nos Estados Unidos foi, 

aponta, o ataque à família burguesa, encarada enquanto origem da repressão. Para 

escapar das amarras familiares, os estadunidenses começaram a voltar-se contra os 

valores da família nuclear. Assim, alcançou-se maior liberação sexual e emancipação 

em relação às antigas regras e tabus. Entretanto, o alargamento da liberdade sexual, no 
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lugar de garantir a felicidade almejada, alimentou a procura contínua do prazer, que se 

tornou uma obsessão. A exaltação da individualidade culminou na cultura narcisista na 

qual a personalidade narcisista é exaltada. Mas o que é a personalidade narcisista? É 

aquela presa aos contornos de sua autoimagem. Trata-se da organização psíquica que 

enxerga o mundo exterior como um enorme reflexo do “eu” carente de limites. Na 

aparência, é livre de normas institucionais. Como consequência, concentra grande dose 

de insegurança.  

Não obstante suas ocasionais ilusões de onipotência, o narcisista 

depende dos outros para validar sua autoestima. Sua aparente 

liberdade dos laços familiares e dos constrangimentos institucionais 

não o impedem de ficar só consigo mesmo, ou de se exaltar em sua 

individualidade. Pelo contrário, ela contribui para sua insegurança, 

que ele somente pode superar quando vê seu ‘eu grandioso’ refletido 

nas atenções das outras pessoas (...). Para o narcisista, o mundo é um 

espelho” (LASCH, 1983, p. 30)  

 

 Por meio de uma abordagem influenciada pela psicanálise, Lasch considera que 

a energia investida no movimento da contracultura foi redirecionada para o ataque à 

família burguesa. Consequentemente, a família tornou-se anômica, pois baseada no 

atendimento das demandas por liberdade e dos desejos individuais de seus membros. Ao 

ser destituída dos princípios morais que a guiavam, a família inicia a busca por critérios 

que a auxiliem nas tomadas de decisão. Longe das determinações religiosas, busca 

profissionais, terapeutas de todas as ordens, conselheiros, especialistas em conflitos e 

qualidade de vida. 

 O retorno à personalidade, o culto ao corpo, as tendências psicológicas e a 

valorização do sexo enquanto forma de aprofundamento no Eu são também parte do 

fenômeno estudado por Lasch. O encontro entre os movimentos feministas e a cultura 

narcísica transcende a esfera política, alcança o interior dos relacionamentos íntimos em 

forma de exigência de igualdade que se manifesta, entre outros aspectos, no direito ao 

prazer. Destarte, o orgasmo feminino transforma-se em bandeira na luta por igualdade. 

Dissemina-se a ideia de valorização do prazer.  

 A cultura do narcisismo foi e ainda é extensamente debatido nas ciências 

sociais. A associação entre psicanálise e análise histórica bem como a teoria sobre a 

individualidade narcisista fazem parte de inúmeras discussões, inclusive das 

protagonizadas por Bauman, Giddens e Becks. Conquanto o estudo de Lasch se volte 

para os Estados Unidos, sua teoria ganhou ares ocidentais abrangentes que a tornaram 
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relevante para a interpretação de sociedades modernas. Por isso, não vemos grandes 

rupturas entre esta e aquelas teorias. Claro, como já dissemos, cada qual tem suas 

particularidades, mas dialogam entre si. Bauman, Giddens e Becks estudam, nas obras 

mencionadas, o momento posterior ao analisado por Lasch. 

 Em comum entre os três primeiros, existe a percepção de que o final do século 

XX inaugurou um novo momento, no qual a nomenclatura “modernidade” se tornou 

insuficiente ou incompleta. Os Beck e Giddens falam em modernidade reflexiva 

(Giddens também utiliza modernidade tardia) e Bauman defende a modernidade 

líquida. Os apontamentos sobre a cultura do narcisismo traçados por Lasch abrem 

espaço para reflexões sobre mudanças fundamentais que estavam ocorrendo no campo 

político e no cotidiano doméstico das pessoas. Seu olhar para o dia a dia, para as 

percepções, sensações e vontades do indivíduo americano comum é provocativo. Nesse 

sentido, cabe mencionar o trabalho de outro pensador comprometido com a 

contemporaneidade, Gilles Lipovetsky, cuja proposta teórica denomina o momento 

atual de hipermodernidade e era do hiperconsumo, proposta embasada na concepção de 

hiperindividualização.  

 Segundo Lipovetsky (2007), o estado de desamparo no qual vive o homem 

contemporâneo hiperindividualizado promove a valorização dos laços sentimentais. A 

cultura contemporânea enaltece o ideal amoroso vinculado ao relacionamento estável e 

exclusivo. Tal ideal privilegia a estabilidade amorosa, os laços duradouros e a 

intimidade emocional, pois por meio deles é possível o reconhecimento de cada homem 

como uma subjetividade única. 

 O amor é um ponto central na obra desses autores por dois motivos principais e 

não necessariamente excludentes. Primeiramente, porque as percepções sobre o amor, 

os valores relacionados a ele e a forma de organizá-lo e vivê-lo em relações amorosas 

são fortemente impactados a partir da segunda metade do último século. Isso torna o 

amor um objeto de interesse para os que desejam compreender a vida social. 

Poderíamos ainda dizer que as mudanças nas esferas amorosa e sexual impulsionaram, 

em conjunto com outras, as transformações da modernidade. Em segundo lugar, porque 

o amor cresce em importância aos olhos dos indivíduos contemporâneos, sendo 

investido de atenções e preocupações. Ao amor é dedicado tempo e energia. Leem-se 

artigos de revistas, blogs e livros com dicas sobre amor e sexo; terapias de casal, bem 
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como palestras e cursos sobre o tema são frequentados; e programas de televisão e rádio 

são transmitidos, entre outros. No geral, o primeiro conteúdo pode ser encontrado nas 

obras de todos; o segundo é um pouco mais parcial.  

 Finalmente, algumas pinceladas sobre Miriam Goldenberg. O caráter 

antropológico é inegável em sua obra, que não se propõe a realizar uma teoria tão 

extensiva quanto os demais autores citados. Ao longo dos anos de estudo e pesquisa, 

Goldenberg foi guiada por questões voltadas ao amor, sexo e corpo no Brasil. Em Amor, 

Casamento e Fidelidade na Cultura Brasileira (2013), apresenta os resultados de uma 

pesquisa realizada com cerca de 1300 cariocas no início dos anos 2010. O ponto mais 

interessante de sua investigação é, parece-nos, a capacidade de mostrar a complexidade 

e paradoxalidade das relações e discursos amorosos. A pluralidade de arranjos de 

relações amorosas e de falas sobre o amor é intrigante.  

 De partida e sem discutir a questão, Goldenberg define que estamos em uma 

época em que os casais não acreditam em amor eterno. Como contraponto, relata a 

idealização da fidelidade. O amor eterno não aparece como um valor entre os 

entrevistados, ao passo que a fidelidade sim, “mesmo quando os indivíduos são 

efetivamente infiéis” (GOLDENBERG, 2013, p.20). Desse modo, a fidelidade emerge 

como o valor que sustenta os relacionamentos, ainda que, na prática, os entrevistados 

tenham relatado traições das quais foram autores e vítimas.  

 Ao reconhecer a fidelidade como um ideal que sustenta e rompe 

relacionamentos, a autora identifica um ponto de apoio que pretende garantir a 

unicidade e a valorização dos cônjuges entre si. Queremos dizer que o ideal da 

fidelidade exprime a busca por um relacionamento exclusivo; desse modo, reverbera 

solidez. Os inúmeros casos de infidelidade entre os que sonham com ela, contudo, 

jogam contra essa busca e demonstram quão paradoxal é o momento atual. 

 Se confrontarmos as percepções de Goldenberg e Lipovestsky, veremos que a 

valorização da fidelidade, vista no estudo daquela, conversa com o ideal de amor 

estável, percebido por este. No entanto, o ideal está muito distante da realidade dos 

casais cariocas. A enorme maioria dos entrevistados pela antropóloga enaltece a 
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fidelidade, mas poucos mantêm relacionamentos fiéis. Grande parte trai e sofre traições. 

Existe um choque entre o ideal e o real, entre o valorizado e o praticado. Não 

pretendemos tornar universais os resultados da investigação dela, tampouco projetar a 

aplicabilidade dos apontamentos de Lipovestsky pelo globo, mas são intrigantes os 

inúmeros conflitos entre ideais amorosos, bem como entre estes e a realidade que, como 

dissemos, emergem enquanto indícios da complexidade do momento atual.  

 Segundo apontamos no início deste capítulo, a presente discussão tem o objetivo 

de enriquecer as análises e debates apresentados nesta investigação e também de 

posicioná-la nesse campo de estudos sociológicos do amor e de suas manifestações. 

Afinal, as produções audiovisuais escolhidas como objetos privilegiados deste estudo 

colocam-nos questões sobre o amor no momento contemporâneo. No decorrer dos 

demais capítulos, algumas das teorias aqui apresentadas serão revisitadas e discutidas.  
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A CIDADE E AS JANELAS – MEDIANERAS  

  

 O filme Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual é uma produção 

argentina, espanhola e alemã, de 2011, dirigida e roteirizada por Gustavo Taretto. Na 

versão brasileira, o título original Medianeras
44

 foi acrescido Buenos Aires na era do 

amor virtual
45

.  

 Uma sequência de tomadas ligeiras de prédios acinzentados com alturas 

irregulares preenche os primeiros minutos do filme. A partir de câmeras que ora se 

localizam acima (apontando tanto para baixo quanto para frente) ora na base das 

edificações (apontando tanto para cima quanto para frente), edifícios amplos, 

construções inacabadas, estátuas e torres, além de grandes e pequenas janelas são 

apresentados. Trata-se de estruturas compostas por uma grande variedade de materiais e 

segundo diversos estilos: sacadas adornadas por rococós aparecem ao lado de 

construções retas que privilegiam o vidro; torres de metal erguem-se contíguas a 

enormes prédios de apartamentos; e formas arredondadas e retangulares dividem a tela. 

Às imagens, soma-se a voz em off
46

 que identifica o lugar em questão: a capital 

argentina, Buenos Aires. O céu azulado contrasta com a opacidade arquitetônica que 

repete tons pastéis e acinzentados ao passo que a câmera aumenta paulatinamente o 

campo de visão, mostrando áreas maiores da cidade para, em seguida, enfocar 

novamente uma, duas ou três edificações - por plano - frequentemente entrecortadas por 

fios, postes, antenas e turbinas de ar.  

 

 

                                                           
44

 Doravante, utilizaremos apenas o título Medianeras ao nos referirmos ao filme.  
45

 Filmado na Argentina e na Espanha, o longa de 95 minutos foi nomeado para diversas categorias dos 

prêmios da Academia Argentina em 2012 e recebeu os de Melhor Longa Estrangeiro, Melhor Diretor e 

Júri Popular no Festival de Gramado de 2011. 
46

 O recurso da voz off é empregado em diversos momentos do filme, sempre com os protagonistas 

Mariana e Martín. Ele pode ser percebido quando registros sonoros que fazem parte da cena não têm sua 

origem enquadrada, ou seja, quando os donos da voz estão fora do enquadramento da câmera. Nos casos 

de Mariana e Martín, a voz é muitas vezes acompanhada de imagens de seus corpos fazendo outras 

atividades que não proferir as palavras escutadas, fortalecendo a impressão de que se trata da expressão 

de seus pensamentos. 
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 Ainda na mesma cena, planos de prédios em construção ganham espaço. A 

câmera captura imagens de trabalhadores manuseando grandes ripas de madeira, vigas 

de concreto seco aguardando o devido acabamento e gigantescas traves de ferro 

organizadas verticalmente, mostrando a estrutura das construções em questão. Com 

isso, a tomada de abertura afina-se com um dos movimentos do filme cujo sentido 

caminha na direção do desnudamento do esqueleto, da estrutura que sustenta o modo de 

vida dos habitantes da metrópole. O concreto cru, o viaduto inacabado e as vigas recém 

fixadas mostram, nesse sentido, a parte interior nem sempre visível das edificações, 

além de compor uma dinâmica ininterrupta, uma construção contínua. Anuncia-se, 

assim, dupla matéria: não apenas estarão em cena os elementos considerados estruturais 

em relação à vida dos moradores de Buenos Aires, mas também será visível a sua 

constante elaboração, de forma a apontar um processo não acabado e, portanto, não 

definido; um processo em construção sobre o qual se pretende dar às vistas as vigas e 

tijolos. 

 Enquanto a câmera passeia por Buenos Aires, a afirmação em off revela: “Esses 

prédios que se sucedem sem lógica demonstram total falta de planejamento. Exatamente 

assim é a nossa vida, que construímos sem saber como queremos que fique”, 

anunciando a associação - elaborada não apenas nas cenas iniciais, mas, como veremos, 

no filme como um todo - entre subjetividade e arquitetura
47

. Contudo, este não será o 

único elemento inanimado mobilizado pelo diretor, uma vez que computadores, 

celulares, bonecos, câmeras fotográficas e manequins, entre outros, serão associados à 

subjetividade dos habitantes da metrópole portenha. 

 Com o propósito de discutirmos os sistemas relacionais existentes em 

Medianeras, recordamos as palavras de Sorlin sobre os elementos fílmicos. Uma vez 

que os filmes constituem um conjunto de hierarquias, valores e trocas que é o próprio 

mundo fictício que elabora, procuraremos desvendá-lo e compreendê-lo a partir da 

                                                           
47

 A relação entre a cidade, a arquitetura e a subjetividade das personagens não aparece apenas em 

Medianeras. Os curtas-metragens Paredes vizinhas (2005), Hoje não estou (2007) e Uma vez mais 

(2010), igualmente dirigidos por Taretto, abordam essa relação, concentrando-se, respectivamente, na 

aproximação de personagens, ao mesmo tempo separadas e unidas por uma fina parede, na integração 

entre arquitetura e visibilidade e na experiência temporal e espacial possibilitada pela metrópole. O 

primeiro deles – Paredes vizinhas - interessa-nos em especial, pois aborda a aproximação entre Mariana 

(Mariana Anghileri) e Martin (Javier Drolas), personagens que, mais tarde, seriam protagonistas do 

longa-metragem Medianeras. 
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percepção dos grupos de relação nele existentes. Dentre os grupos presentes no filme, o 

principal e aquele sobre o qual nos deteremos é o de usuários de computadores e outros 

aparelhos digitais, sendo Mariana e Martín os seus principais expoentes.  

 Finalizadas as tomadas iniciais externas, tem início a primeira tomada interna do 

longa. Emerge, então, a imagem de um cômodo escuro mobiliado com uma mesa e 

algumas prateleiras. No centro da tela, uma grande cadeira giratória, inicialmente de 

costas para a câmera, vira-se em direção ao monitor de um computador de mesa (a 

principal fonte de luz do local), permitindo a visualização do perfil daquele que 

despontará como um dos protagonistas do filme, Martín. Em seguida, a tela é tomada 

pela planta de um apartamento dividido em quatro ambientes: um banheiro, uma 

cozinha, um quarto sem porta e uma sala, sendo os dois últimos separados por uma 

divisória e não por paredes. Escutamos a voz em off do próprio Martín descrevendo o 

que ele chama de seu “monoambiente” de pouco mais de 40 metros quadrados, com 

uma única janela com vista para nada. Da descrição de sua moradia, o rapaz, na casa 

dos trinta anos, passa a falar sobre seu trabalho como webdesigner e sua condição de 

paciente psiquiátrico. Ele se apresenta como um fóbico em recuperação e afirma que 

fobias múltiplas e ataques de pânico o impediram de sair de casa durante dois anos, o 

que favoreceu o isolamento condizente com a sensação de estar continuamente diante 

do computador expressa pela fala “Há mais de dez anos me sentei em frente ao 

computador e tenho a sensação de que nunca mais levantei”. 

 Após a breve apresentação de Martín, é a vez de Mariana, arquiteta também 

habitante da capital argentina. Com exceção das tomadas finais, o filme é organizado 

por meio de blocos que enfocam ora uma, ora outra personagem principal. Após o 

primeiro bloco, centrado em Martín, escutamos a voz de Mariana cuja primeira aparição 

ocorre em um ônibus. Nele, desponta o delicado rosto de uma mulher, também na casa 

dos trinta anos, apoiado sobre a palma da mão de um manequim, enquanto sua voz em 

off comenta suas frustrações amorosas e profissionais. Em referência ao recente retorno 

ao endereço que havia abandonado para engatar, sem sucesso, um relacionamento 

amoroso, ela descreve debochadamente seu apartamento. Para tanto, diz que ele é ao 

mesmo tempo antigo e novo, pois viveu nele antes de morar com seu antigo parceiro. 
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Emprega ainda a expressão caja de zapatos
48

, referindo-se ao pequeno tamanho de sua 

moradia, ao passo que a planta do apartamento ganha destaque na tela. Podemos, então, 

observar seus quatro ambientes: um banheiro, uma cozinha, um quarto e uma sala, todos 

separados entre si por paredes. Há ainda uma pequena escada de cinco degraus entre a 

sala e o quarto que permite a transformação (pelo mercado imobiliário) do apartamento 

em um duplex. Na sequência, com uma torrada na mão, ela apresenta uma janela de 

vidro com as dimensões de uma porta, dotada de dobradiças em ambas as extremidades 

que, quando aberta, dá para uma grade de proteção cuja altura não ultrapassa a cintura. 

Entre a janela e a grade, não existe mais do que um metro de distância. Diante dela, 

desponta outro edifício. Ao fundo, a voz afirma “E este é um negócio metade janela e 

metade sacada que o sol evita o ano inteiro”. Sendo assim, tanto o apartamento de 

Mariana quanto o de Martín contam com uma única janela. No caso deste, uma pequena 

abertura na parede da sala; daquela, um híbrido entre janela e sacada que não parece 

cumprir bem nenhuma das funções. Em comum, ambos permitem a precária entrada de 

luz. 

 Na sequência, a imagem de uma árvore com galhos secos é invadida por letras 

brancas inicialmente desordenadas que, por fim, formam a frase “Um outono curto”, 

anunciando, ao exemplo de uma cartela, não apenas que o bloco de tomadas 

subsequente é temporalmente localizado no outono, mas também que as estações do ano 

são os principais marcadores temporais da trama.  

 Após a cartela, Mariana e Martín cruzam-se pela primeira vez no burburinho de 

um bizarro acidente. Assustado com a queda de um cachorro suicida que pulara da 

janela de um prédio, um homem acabou atropelado por um táxi, gerando, por sua vez, o 

desmaio de uma senhora no meio da calçada. Como compartilham o mesmo logradouro, 

a Avenida Santa Fé, os protagonistas cruzam-se diversas vezes durante o filme sem, 

contudo, perceberem um ao outro. Localizados no centro de Buenos Aires, os endereços 

de Martín e Mariana são separados por alguns metros. Ele mora no número 1105; ela, 

no 1183.
49

 Mais tarde, em seus respectivos apartamentos, procuram elaborar a situação 

                                                           
48

 A expressão caja de zapatos, também no idioma original do filme, assemelha-se ao termo 

monoambiente. Ambas se referem a apartamentos pequenos com poucos ambientes. 

 
49

 Seus apartamentos encontram-se no centro da cidade, entre as estações de metrô San Martin e Callao, 

área valorizada e bastante movimentada de Buenos Aires. 
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pregressa de formas diferentes, expressando práticas que vão sendo construídas no 

longa como parte do cotidiano das personagens. Martín lê a notícia sobre o acidente em 

um jornal on-line, enfrentando uma noite de insônia em seguida, enquanto Mariana 

conta o ocorrido a um de seus manequins. 

 Na sequência seguinte, ela desembrulha outro manequim, levando-o para o 

chuveiro, onde ensaboa e enxágua as peças brancas (cabeça, tronco e pernas) montadas, 

figurando um corpo humano masculino. Ao secá-las cuidadosamente com uma toalha 

de banho, explica que, apesar de arquiteta, trabalha como decoradora de vitrines devido 

à crise econômica. Os manequins, portanto, são parte do seu trabalho. Ela os limpa, 

veste e decora antes de posicioná-los na vitrine de uma loja de roupas. Alguns fatores, 

como formação no ensino superior
50

, a impossibilidade de trabalhar como arquiteta, 

sendo “rebaixada” à função de decoradora de vitrines, as pequenas dimensões do 

apartamento caja de sapatos e o endereço no centro de Buenos Aires ajudam a 

posicionar Mariana como parte da classe média argentina, empobrecida com as crises 

econômicas e políticas que assolam o país desde os anos 1990
51

. Nesse quesito, Martín 

ocupa posição semelhante. Apesar de viver em um monoambiente na Avenida Santa Fé, 

tem uma profissão especializada, é criador de websites e realiza tratamento psiquiátrico. 

Ademais, ambos frequentam bares, restaurantes e praticam natação, além de possuírem 

aparelhos tecnológicos modernos, revelando poder de compra e estilos de vida 

                                                           
50

 De acordo com o Compendio Mundial de la Educación (2009) da Unesco, a taxa de graduação 

universitária na argentina era de 14% em 2009 (p. 17), ou seja, Mariana faria parte dessa pequena parcela 

da população. Salvas exceções, os anos de estudo estão relacionados à renda. Mariana não apresenta 

características que nos possibilitem classificá-la como exceção, haja vista o seu estilo de vida e aparelhos 

tecnológicos. Sendo assim, o nível educacional opera como mais um indicador de que ela pertence à 

classe média argentina. 
51

 É no contexto do Novo Cinema Argentino (NCA - escola de 1990 e 2000) que nasce a filmografia do 

bonaerense Gustavo Taretto. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando a crise política e 

econômica abalou as estruturas da Argentina, culminando na expressiva queda do PIB e no crescimento 

do desemprego e da dívida externa, em meio a diversos protestos populares, surgiu o que se 

convencionou denominar NCA. A produção cinematográfica transformou-se em um dos refúgios das 

gerações que acompanharam a decadência política e econômica de seu país: multiplicou-se o número de 

estudantes de audiovisual e as salas de exibição voltaram à vida, o que tornou Buenos Aires a cidade com 

a maior densidade de cineastas por quilômetro quadrado no final do último século. Nessa conjuntura de 

revitalização das telas da Argentina, para usar os termos de Molfetta (2008), o fotógrafo Gustavo Taretto 

passou a frequentar os cursos do cineasta e professor José Martínez Suárez para, em seguida, dirigir as 

suas primeiras produções, alguns curtas-metragens. Dentre elas, Las insoladas (2002), Cien Pesos (2003), 

Hoy no estoy (2007) e Una vez más (2010), com os quais conquistou diversos prêmios nacionais e 

internacionais, dentre os quais, o Grand Prix de Clermont Ferrand em 2006. Questões como a cidade e 

sua arquitetura e a subjetividade dos habitantes de Buenos Aires repetem-se nesses filmes rodados em 

vias públicas e apartamentos portenhos.  
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associados à classe média. Sobre isso, há ainda outro aspecto importante, os 

protagonistas são brancos. Não possuem traços indígenas especialmente presentes no 

norte da Argentina, mas fenótipos que revelam ascendência europeia.   

 Ainda no mesmo bloco, em meio a algumas caixas de mudança, Mariana 

encontra um livro por acaso. Senta-se com as pernas cruzadas e apaga o cigarro que 

trazia aceso. Um breve corte e aparece folheando o exemplar atentamente deitada de 

bruços no chão, em postura infantil. O ambiente é escuro, debilmente iluminado por um 

par de luminárias. Como ocorre na maior parte do filme, o recurso da voz em off é 

usado e a própria personagem apresenta o livro em questão. Trata-se de Onde está 

Wally?, ao qual Mariana se refere como o livro de sua vida, a origem de sua fobia de 

multidões e de uma particular angústia existencial baseada na percepção de ser uma 

personagem perdida entre milhões. De todos os enigmas propostos pelo exemplar, ela 

conta que um havia ficado sem resolução: Wally na cidade. Apesar de encontrar Wally 

em diversas situações, como na praia, no shopping e no aeroporto, Mariana não podia 

encontrá-lo na cidade. A câmera enfoca, então, seu olhar concentrado e nervoso 

passeando pelas páginas desse enigma até que ganha destaque a ilustração de um 

pequeno cachorro claro vestido com uma roupa listrada branca e vermelha e óculos, 

adereços característicos de Wally, personagem principal desse livro.  

 Imediatamente após o enfoque na figura de Onde está Wally?, o corte leva ao 

bloco seguinte, dedicado a Martín, cuja primeira imagem enfoca a cadelinha Susu, um 

“presente” de sua antiga namorada. Enquanto mergulha Susu na banheira, Martín 

explica que a recebeu quando sua antiga namorada partiu para os Estados Unidos. A 

viagem, que originalmente duraria cerca de um mês, transformou-se em uma mudança 

definitiva e a cadelinha acabou tão abandonada quanto o seu novo dono. Os laços da ex-

namorada com Martín e a cadelinha eram tão débeis que ambos foram deixados no 

aeroporto. Em tom irônico, o protagonista brinca com a escolha da moça de mudar de 

país justamente quando a Argentina enfrentava (mais uma) crise econômica. Essa 

brincadeira levanta questões sobre interesses individuais e coletivos, sobre o abandono 

do país em momentos difíceis. A vontade de viver uma vida alheia às dificuldades 

econômicas não é interrompida pela relação amorosa com Martín, tampouco por Susu. 

A ligação dessa cena com o bloco anterior é evidente não apenas pelas imagens dos 

animais, ambos cachorros pequenos e brancos, mas também pelo banho, um ato que 
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exprime cuidado, dispensado ao manequim no caso de Mariana e à cadelinha no caso de 

Martín.  

 Os protagonistas investem tempo e dedicação para cuidar, cada qual, de um ser 

inanimado dotado de forma humana e de um cachorro. A aproximação entre as figuras 

do cão de Onde está Wally? e de Susu é o primeiro indício da conexão entre Martín e 

Wally, personagens a quem Mariana, apesar das buscas, não pode encontrar na cidade. 

Se Onde está Wally? é o livro da vida de Mariana, a sua existência é pautada por uma 

busca frustrada. Ela sabe o que deseja encontrar: o rapaz de camisa listrada. Nenhum 

outro é a solução para o enigma de sua vida. Nesse sentido, busca por algo que lhe é 

familiar e que colocaria fim a uma procura longa e angustiante.  

 Mariana, então, desponta no novo bloco de tomadas. Pela primeira e única vez 

ouvimos a voz de seu antigo companheiro, sobre quem temos poucas informações. Ele 

deixa um recado na secretária eletrônica. Ela o escuta. Em seguida, o primeiro plano em 

suas mãos evidencia o toque no mouse acoplado de um computador portátil, um 

moderno Macbook
52

. Imediatamente, o movimento dos seus dedos vai ao encontro do 

movimento da “borracha” de um programa digital, que apaga primeiro o rosto e depois 

o corpo de seu antigo companheiro, estampados em uma fotografia na qual Mariana e 

ele aparecem abraçados. Conforme ela pressiona o mouse, a figura dele é rapidamente 

apagada da imagem na qual somente são mantidas ela, com o braço esquerdo apoiado 

no vazio, e uma mão, aparentemente sem dono, a lhe agarrar a cintura. Em um segundo, 

esse vazio é preenchido por uma ilustração de Wally, o personagem do livro, 

introduzida por ela na fotografia. A montagem faz com que ela e Wally pareçam 

abraçados. Assim, a figura de Wally manipulada por um programa computacional 

concentra as expectativas de Mariana no amor. Por meio de um programa digital de 

edição de imagens, ela apaga o seu antigo companheiro e acrescenta Wally, simbologia 

do amor que busca encontrar.  

                                                           

52
 Como mencionamos anteriormente, a posse de aparelhos tecnológicos modernos é um dos indicativos 

da classe social dos protagonistas. Esse caso é especialmente alusivo por tratar-se de um computador da 

Apple, produzido nos Estados Unidos, portanto, cotado em dólar, reconhecido como o computador 

portátil mais caro entre os produzidos para o grande público. 
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 De um “outono curto”, o filme passa para um “inverno longo”, igualmente 

anunciado por letras brancas que se ordenam paulatinamente. No fundo, entretanto, os 

galhos secos são substituídos pela fachada de um edifício grande e encardido com 

incontáveis janelas. Mariana agasalha os manequins da vitrine de inverno com gorros e 

cachecóis. Um desses gorros, vermelho e branco como a camiseta de Wally. Ao 

manequim que o veste é adicionado um par de óculos. A cena é emendada à seguinte, na 

qual quem coloca os óculos, também de armação negra, é Martín, indicando uma nova 

alusão à aproximação entre ele e Wally, mas não somente. Ademais, há a conexão entre 

Wally, Martín e o manequim. Mariana, além de banhar, secar e vestir os manequins, faz 

sexo com um deles, cola recadinhos em suas frontes, como veremos mais adiante, 

fortalecendo a percepção de que esses moldes humanos detêm um caráter afetivo aos 

seus olhos. A conexão entre o manequim e Martín, por sua vez, opera no registro da 

relação entre elementos inanimados – como também ocorre com os elementos 

arquitetônicos – e os homens, anunciando uma vez mais que as construções humanas de 

diversas ordens dialogam com as disposições do espírito. Nesse caso, a falta de ânimo 

de Martín, fóbico e durante quase uma década isolado no apartamento, pode ser 

relacionada à condição de um objeto inanimado. O manequim, na qualidade de uma 

forma humana branca e gélida ressoa, no limite, características de alguns habitantes da 

metrópole dos quais Martín é o expoente. Além disso, a ligação que Mariana estabelece 

com os manequins é isenta de perigos e pode preservá-la de qualquer sofrimento que 

possa advir de uma relação amorosa (como o rompimento com o antigo parceiro). Nessa 

chave de evitar sofrimentos oriundos de experiências com outras pessoas, Martín usa 

boa parte de seu tempo em atividades que o afastam do contato direto com outros, como 

vai ficando mais claro. 

 No novo bloco de tomadas, de óculos postos, ele assina o documento de entrega 

da nova cadeira giratória. Senta-se nela e ajusta o assento de forma a encontrar a melhor 

posição diante do computador. O plano, até então fechado, abre-se, mostrando grande 

parte da sala apartamento e a antiga cadeira marrom colocada de lado. Em seguida, a 

câmera enfoca exclusivamente a tela do computador do protagonista, onde aparecem 

imagens em consonância com os dizeres de sua voz. Exemplos de websites que 

oferecem os diversos tipos de serviços mencionados por ele são combinados à fala: “A 

internet me aproximou do mundo, mas me distanciou da vida. Faço coisas de banco e 
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leio revistas pela internet, baixo música, ouço rádio pela internet, compro comida pela 

internet, alugo ou vejo filmes pela internet, converso pela internet, estudo pela internet, 

jogo pela internet, faço sexo pela internet (...)”. 

 Ao afirmar que a internet promoveu ao mesmo tempo uma aproximação com o 

mundo e o distanciamento da vida, faz referência às múltiplas experiências e serviços 

que lhe foram possibilitados pela rede, levantando questões sobre as modificações na 

percepção da dimensão espacial fortalecidas pelo advento da internet
53

. Martín, 

conectado com o mundo, não estabelece ligações com sua vizinha de bairro, Mariana. 

Apesar de dividirem o mesmo espaço físico, não se percebem, ignoram-se mutuamente. 

Conquanto cruzem-se mais de uma vez, não se veem até o final do filme. O outro lado 

dessa moeda é a interação que ele estabelece on-line, a qual faz questão de diferenciar, 

salientando repetidamente a expressão “pela internet” ao final de cada item. A 

possibilidade de conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo é colocada ao lado 

da dificuldade de estabelecer relações com quem vive ao lado. A “diminuição das 

distâncias” frequentemente aludida em análises sobre inovações nas tecnologias de 

comunicação é problematizada sobretudo nas grandes cidades, lugares frequentemente 

mais povoados, ícones das sociedades modernas. A partir desse paralelo, a repetição da 

expressão “pela internet” marca a especificidade de ações que, na leitura do 

protagonista, não são plenamente realizadas.   

 O serviço de passeadora de cães é acrescido à lista dos consumidos por Martín 

“pela internet”. Ele contrata uma jovem para caminhar com Susu por meio de um 

website, encontrando-a na porta do prédio em que vive. Como ele diz que a cadelinha 

não está acostumada a ficar com outros animais, a passeadora pede para que ele a 

acompanhe durante o passeio. Eles caminham juntos. Enquanto ele leva Susu, ela 

segura as muitas coleiras que despontam em cachorros de diferentes raças, tamanhos e 

cores
54

. Eles passam diante do Teatro Colón em reforma, um símbolo da cultura 

                                                           

53
 Anthony Elliot e John Urry descrevem a globalização a partir da modificação nas noções de tempo e 

espaço. As distâncias tornam-se continuamente menos significativas mediante o advento de tecnologias 

que impulsionam transporte e comunicação cada vez mais velozes (ver ELLIOTT; URRY, 2010, p. 

85-89). 

54
 Não apenas os edifícios de Buenos Aires têm os mais diversos estilos, os animais de estimação também 

são ícones da pluralidade urbana. 
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portenha que também está em reconstrução, mais um indício de que a cultura está sendo 

reconstruída.  

 Ela pede que ele pegue um cigarro em seu bolso, perguntando em seguida “Tem 

fogo?”. Obtém a resposta: “Não”, que associamos à prostração e apatia do protagonista. 

Logo após o passeio, ambos sobem para o apartamento dele. A câmera posicionada na 

extremidade da parede divisória, em direção diagonal, enfoca o interior do dormitório, 

como a espiar o que ocorre dentro do quarto. Cerca de três segundos do ato sexual são 

mostrados: no quarto em meia-luz, sob uma coberta, ele aparece deitado na cama e ela, 

por cima dele, está ao menos parcialmente nua. Altos e ininterruptos latidos dos 

cachorros presos na lavanderia integram o momento. De repente, em um sobressalto, ela 

sai de cima dele, veste suas roupas, diz não poder concentrar-se e termina com um “fica 

para outro dia”. Martín nada faz. Inicialmente, quando ela se levanta depressa, ele 

continua na cama. Depois, desaparece do alcance dos olhares dos espectadores. Parece 

tão inerte durante o sexo quanto depois dele. É verdade, tem as mãos sobre os quadris 

embalados da moça enquanto estão na cama, mas nenhuma faísca pode ser percebida, 

nenhuma ânsia, nenhum fogo de sua parte. Seu desaparecimento do campo de visão da 

câmera, diga-se de passagem, casa com o que poderíamos nomear de certa apatia da 

personagem, ausente mesmo quando presente. 

 Em seguida, é a vez de Mariana aproximar-se de um rapaz que dispõe de curta 

participação na trama. No que parece ser a loja em que ela trabalha, ele insiste em 

convidá-la para jantar. Ela aceita com resistência. Chegando ao local escolhido por ele, 

descobre que o restaurante se encontra na cobertura de um dos mais importantes 

edifícios de Buenos Aires. Ele, então, chama o elevador em uma ação corriqueira. 

Quando suas portas são abertas, Mariana dá alguns passos para trás, arregala os olhos e 

cruza os braços, negando-se a entrar. Diante da surpresa do rapaz, explica que tem fobia 

de elevadores, especialmente dos hermeticamente fechados, e sobe os vinte andares do 

edifício pela escada. Ao chegar ao restaurante, procura lavar as mãos, o rosto e a nuca 

em um pequeno lavabo. Nesse momento, fica imóvel diante do espelho, correndo, 

então, apressadamente escada abaixo para escapar do rapaz, do encontro, da situação. 

No caminho de volta para casa, passa acelerada por um amontoado de lixo deixado em 

uma esquina. Após dar alguns passos, retorna em direção à antiga cadeira marrom de 

Martín, que quase lhe passa despercebida, recordando os desencontros entre os 
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protagonistas. Após examiná-la, resolve carregá-la para o seu apartamento. Desta forma, 

a cadeira passa a integrar a quase inexistente mobília do apartamento de Mariana, 

tomado por caixas em sinal do recente processo de mudança. Portanto, o primeiro elo 

físico entre os protagonistas é originado pelo compartilhamento de uma cadeira usada 

durante o manuseio de computadores, um sinal de que os computadores participarão do 

vínculo que se formará entre ambos.  

 Nesse mesmo apartamento, após uma elipse temporal indefinida
55

, Mariana 

aparece sentada no chão. Dessa vez, tem o rosto apoiado sobre o seu braço esquerdo e o 

corpo um pouco reclinado, ao passo que a mão direita, ao mesmo tempo em que segura 

um cigarro com o indicador e o dedo médio, pressiona uma única tecla do notebook com 

o anelar. Ouvimos seus comentários sobre as fotos tiradas com o antigo companheiro. 

De 380 no primeiro ano de relacionamento a quatro no último ano. Então, rapidamente, 

ela move a pasta de fotografias para a lixeira do computador, esvaziando-a na 

sequência. “Me desprendo de 38,9 Mb de história”, diz. A quantidade de fotos 

protagonizada pelo casal relaciona-se ao bom andamento da relação. O maior número 

de fotos indica o melhor momento do casal, ao passo que o esvaziamento da lixeira e, 

portanto, a destruição das imagens está implicada com o fim do relacionamento.  

 Medianeras, o mais antigo dentre os filmes analisados neste trabalho, estabelece 

outra questão, acerca das fronteiras entre o digital e o não digital, como na cena que 

acabamos de mencionar. Esse movimento dialoga com outra ideia, a de construção, 

anunciada pelos esqueletos de edifícios das tomadas iniciais. Algo em construção é por 

excelência não definitivo e, portanto, substancialmente indefinido. Ainda que a planta 

de um prédio indique suas dimensões e formas, não é possível garantir o cumprimento 

absoluto do plano, tampouco o resultado. Por isso, a construção abordada no filme a 

partir da implicação entre homem, arquitetura e outros objetos inanimados aponta para 

elementos que podem levar a diferentes caminhos, sem fechar a questão. As indagações 

inicialmente postas pelo filme a partir da fala de Martín, que diferencia as ações feitas 

“pela internet”, incidem sobre dois aspectos. O primeiro questiona se a internet 

configura um espaço diferenciado com dinâmicas próprias. O segundo aborda a relação 

entre o que ocorre nesse espaço e fora dele. Esse tipo de colocação pautada no contraste 
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 Segundo Noel Burch, elipse temporal indefinida é uma forma de montagem na qual a passagem de 

tempo entre os planos não pode ser precisamente mensurada (BURCH, 1992, p.27).  
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entre o cibernético
56

 e o não cibernético ajuda-nos a localizar o longa no início dos anos 

2010, momento em que o alcance da internet era consideravelmente menor se 

comparado com o final da década
57

.  

 Após o corte, de volta ao apartamento de Martín, a moça contratada para passear 

com Susu troca mensagens de texto com Mariela (de quem conhecemos apenas o nome 

gravado no aplicativo de mensagens de texto do celular da passeadora de cães) quando 

Martín seleciona uma das muitas músicas gravadas em seu computador. Eles jantam e 

começam a conversar sobre um roteiro teatral escrito por ela, uma releitura ordinária de 

101 Dálmatas. Depois, ela aparece na sala usando a camisa xadrez até então vestida por 

Martín. É noite. Sem acender qualquer luz, liga o celular de modelo retangular com 

teclado acoplado, que passa a iluminar o ambiente. Assim, podemos ver o aviso de 

recebimento de onze mensagens, provavelmente de Mariela, para quem havia mentido 

antes, dizendo que estava no cinema e não na casa de Martín. A partir de então, não 

aparece mais na trama, apesar de Martín tê-la procurado nos lugares por onde haviam 

caminhado nos encontros anteriores. 

 Um novo corte é feito e, em seguida, na sala escura de seu apartamento, Mariana 

passa o pé no que seria o tórax de um dos manequins. Ela se senta sobre o boneco 

encaixada em seu colo e passa a acariciar as peças condizentes à cabeça, nuca e costas. 

Enquanto sua respiração ganha ritmo, tornando-se profunda e ofegante, seu quadril 

passa a empreender movimentos cadenciados sobre o colo do manequim, indicando a 

simulação de uma relação sexual. Graças ao corte, contudo, o desfecho não é visível. 

Entretanto, a fala posterior da protagonista, na qual pede para que o manequim não 

fique iludido, afinal haviam feito “somente sexo”, reforça essa percepção. 

                                                           
56

 Estamos de acordo com as proposições de Theophilos Rifiotis (2002; 2012), segundo as quais, em vez 

“[...]de definições apriorísticas de ciberespaço, cibercultura, etc., que poderiam se confundir com um 

nominalismo, retomamos as interrogações básicas sobre como se dão as interações nesse espaço” 

(Rifiotis, 2002, p. 3). Ou seja, procuraremos primeiramente compreender a construção das interações no 

que denominamos como esfera cibernética no filme em questão, aceitando o possível caráter provisório 

dessa denominação.   
57

 Dados da ITU (International Telecommunication Union) apontam números contrastantes. Em 2019, 

havia 4 bilhões de usuários de internet no mundo, enquanto em 2010 contava com 2 bilhões. O fato de 

que a América Latina contava com apenas 204 milhões de pessoas com acesso à internet no início dos 

anos 2010 ajuda-nos a contextualizar os problemas sugeridos pelo filme. Fonte: ICT. World 

Telecommunication/ICT Indicators Database. December, 2020. 
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 Em outro momento, tanto Mariana quanto Martín aparecem na calçada vestindo 

tênis, calças e casacos com capuz. Ela anda da esquerda para direita. Ele anda da direita 

para esquerda. Param sobre a mesma ilha de concreto aguardando a liberação do 

semáforo. Ainda assim, não se notam. Eles seguem em sentidos opostos. Algo parecido 

ocorre quando estão na piscina. Nadam em raias contíguas, mas à medida que Mariana 

chega a uma das paredes, Martín sai em direção à parede oposta. Compartilham uma 

única direção, porém, em sentidos diferentes.  

 Após outra elipse temporal, Martín encontra a psicóloga Marcela em um bar, 

após visitar o perfil dela em um website especializado em relacionamentos. Ela fala 

apressada e incansavelmente em francês, ainda que ele não apenas responda em 

espanhol como também deixe claro o desconforto com a situação. Do bar, seguem para 

uma boate. Da boate, para um motel onde uma luz neon azul emoldura a fotografia de 

Paris na cabeceira da cama. Martín está sentado, encostado na parede com as mãos 

entrelaçadas e os dedos em movimento contínuo. Marcela, afastada dele, acende um 

cigarro. Apenas os lençóis brancos cobrem seus corpos, indicando o ato que teriam 

acabado de realizar. O close-up na face de Martín mostra seus olhos voltados para ela, 

como a apontar a espera de alguma palavra, algum retorno sobre os momentos 

imediatamente anteriores. A distância entre os dois e o desconforto de Martín impelem-

nos a questionar se a relação sexual realmente havia ocorrido. Marcela não esconde a 

decepção, estampada em seu rosto.  

 Mais tarde, na piscina, enquanto Martín nada para o lado oposto, Mariana é 

abordada por outro nadador, Rafa. Ele lhe dá algumas dicas de natação e menciona que 

usa o esporte como forma de combate a uma rigorosa insônia. Combinam um jantar 

para a noite seguinte. Depois do restaurante, a câmera enfoca o espelho de um quarto à 

meia luz, mostrando o reflexo das costas nuas de Mariana ajoelhada sobre a cama e de 

Rafa deitado no lado direito do colchão. Ele olha para cima e demora para encará-la. 

Ela, por sua vez, afirma: “Não é nada. Não faz mal. Está tudo bem” tentando acariciá-lo, 

o que indica a não concretização ou a interrupção do sexo cuja causa, podemos 

conjecturar, é fruto de um episódio de impotência. Tal qual a passeadora de cães no 

caso de Martín, Rafa desaparece, levando Mariana a chorar copiosamente ao som do 

piano de seu vizinho. Nesse sentido, tal como Martín, Mariana protagoniza uma relação 

sexual frustrante que, talvez, não tenha sequer sido concretizada. 
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 Na sequência, sentada na antiga poltrona de Martín, diante do livro Onde está 

Wally?, ela volta a procurar o desenho na cidade, agora com a ajuda de uma lupa. Nada 

encontra. Rafa não é aquele a quem ela busca. Um corte e a cena seguinte traz a 

protagonista, mais uma vez à meia luz, fitando detidamente um pequeno chaveiro em 

que uma boneca se encontra imóvel no interior de uma caixa transparente, uma alusão a 

sua condição: presa em uma caixa, uma caja de zapatos.  

 Após um novo corte, a câmera voltada para cima mostra o céu atrás de um 

enredado de fios em primeiro plano. Sobre um desses fios, novas letras brancas 

organizam-se para formar a frase “finalmente primavera”, a qual se segue outro 

conjunto de tomadas externas. Dessa vez, diferentemente da abertura do filme, a voz em 

off de Mariana comenta a arquitetura e o modo de vida da capital argentina. Ela 

descreve as medianeras, o lado inútil existente em todos os edifícios: superfícies 

usualmente sujas e descuidadas convertidas em meios publicitários. São elas, todavia, 

que abrigam a saída, “uma rota de fuga”, segundo afirma a personagem, haja vista que 

nelas podem ser abertas janelas minúsculas e irregulares “que permitem que alguns 

milagrosos raios de luz iluminem a escuridão em que vivemos”. Em seguida, em 

desobediência às normas de planejamento urbano, os protagonistas aproveitam as 

medianeras, ou seja, as faces inúteis dos edifícios onde vivem, descritas como 

esquecidas e imprestáveis, para incluir novas janelas em suas respectivas moradas. 

Primeiramente, Mariana toma uma marreta e, cheia de satisfação, derruba alguns tijolos 

que a separam do meio externo, permitindo a entrada de brilhantes raios solares no 

ambiente. Algo semelhante é feito por Martín, que também derruba parte de uma 

parede, dando forma à janela retangular que permitiria a entrada de luz natural em um 

ambiente até então iluminado sobretudo pelos écrans do computador e da televisão 

utilizados por ele. A efetivação das janelas não ocorre pela construção, mas sim, pela 

demolição de algo que já estava construído. Foi preciso derrubar os tijolos até então 

enfileirados, como a indicar que, para sair da escuridão e solidão características das 

vidas das personagens, foi necessário o rompimento com algo até então estabelecido. 
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 No longa, a proliferação de quitinetes pensadas para abrigar uma única pessoa 

em Buenos Aires harmoniza-se com a solidão. A oposição entre escuridão e luz, 

recorrente em diversas manifestações culturais
58

, é, por sua vez, operada no filme a 

partir da oposição entre os polos angústia/tristeza/solidão e esperança/amor, sendo a 

abertura das janelas, por fim, concomitante à abertura dos protagonistas um para o 

outro.  

 Na cena seguinte, ambos estão em seus respectivos apartamentos, agora 

iluminados pela luz natural que entra pelas janelas recentemente conquistadas, quando 

uma canção diegética
59

 passa a envolvê-los. Reproduzida no rádio, True Love Will Find 

You in The End, de Daniel Johnston, ganha volume. As personagens cantam seus 

versos: “True love will find you in the end / This is a promise with a catch / Only if 

you're looking can it find you / 'Cause true love is searching too / But how can it 

recognize you / If you don't step out into the light, the light”.
60

 A cena é elaborada por 

meio da intercalação de planos de Mariana e Martín compartilhando a mesma canção a 

partir de um recurso de montagem cuja finalidade é orientar os espectadores a percebê-

los como parte de um mesmo momento, como se as personagens estivessem 

                                                           
58

 Vejamos, então, alguns exemplos dessas manifestações culturais com o propósito de mais bem 

compreender como tal oposição é desenhada no filme. Ao observamos a tradição ocidental, perceberemos 

que o antagonismo entre a luz e a escuridão é parte da reflexão humana em relação à organização do 

mundo desde tempos imemoriais. É inegável que a diferença entre a luminosidade do dia e a escuridão da 

noite é condição natural observável. A oposição entre luz e treva emerge também como metáfora 

recorrente para designar e distinguir o positivo (a luz) e o negativo (a escuridão), podendo fazer referência 

a diferentes pares dicotômicos, como vida e morte, alegria e tristeza e bem e mal, que são encontrados em 

diversos exemplos de obras de caráter artístico, religioso e filosófico, entre outros. Dentre as muitas obras 

artísticas que compartilham metáforas de luz e escuridão, podemos citar Romeu e Julieta, de William 

Shakespeare, tanto pela temática amorosa que lhe é peculiar quanto por sua representatividade. A menção 

à luz ocorre em um dos atos no jardim dos Capuleto quando Romeu, ao avistar Julieta na sacada, diz 

“Que luz se escoa agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge, formoso sol” 

(SHAKESPEARE, 2000 [1597], p. 53). O que é Julieta, para Romeu, senão a própria encarnação da 

beleza e do amor? É a luz que desponta do Oriente, o sol que ilumina a sua vida, enchendo-o de 

sentimentos até então ignorados. Nesse sentido, a luz vincula-se ao amor e ao que é capaz de despertá-lo e 

mobilizá-lo.  
59

 Ao explorar o conceito de diegese, Christian Metz (1972, p. 118) define-o como composto pelo 

“enredo em si, mas também o tempo e o espaço implicados pelo e no enredo, portanto, as personagens, as 

paisagens, acontecimentos e outros elementos narrativos, desde que tomados no seu estado denotado” 

(METZ, 1972, p. 118), ou seja, aquilo que faz parte do tempo-espaço proposto pelo filme. Assim, se os 

elementos diegéticos são os que fazem parte do tempo-espaço do universo fílmico, os extradiegéticos 

escapam a esse universo.   
60

 Em livre tradução: O amor verdadeiro o encontrará no final / Isso é uma promessa / Apenas se você 

estiver olhando ele pode encontrá-lo / Porque o amor verdadeiro também está procurando / Mas como 

ele pode reconhecê-lo / A menos que você dê um passo em direção à luz?    
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sintonizadas na mesma rádio ouvindo a música ao mesmo tempo. Enquanto o trecho 

“the light, the light” é repetido, abrem suas janelas, debruçando-se sobre o parapeito. 

Nas fachadas dos prédios, uma gigantesca seta branca com fundo vermelho aponta para 

a janela dela, ao passo que a janela dele ocupa o lugar exato do pênis
61

 em um anúncio 

de cuecas. 

 Dentre os muitos elementos arquitetônicos mobilizados em Medianeras, a janela 

ganha destaque, sendo capaz de articular as três facetas privilegiadas pelo diretor - 

arquitetura, subjetividade e modo de vida na metrópole. Presente desde as tomadas 

iniciais do longa, é sublinhada pelas falas de Martín e Mariana na apresentação de suas 

residências, haja vista a menção realizada por ambos com relação à existência de uma 

única janela pouco funcional, incapaz de promover a entrada adequada de luz natural e 

um campo de visão externo. É também apontada como “uma rota de fuga” que 

possibilita a entrada de raios solares para iluminar a escuridão. Por fim, através da 

janela, Mariana observa Martín na rua e pode encontrá-lo após tantos desencontros, 

como veremos mais adiante. Portanto, tendo em conta a centralidade das janelas no 

longa, vejamos, por ora, os apontamentos de Simmel sobre portas, pontes, janelas e 

paredes. 

 Em Bridge and door, Simmel, reflete acerca dos objetos mencionados no título 

do ensaio em questão ademais da parede e da janela. Uma vez que seu pensamento 

sobre a última é apresentado por meio de aproximações e distanciamentos com a ponte e 

a porta, torna-se necessário acompanhar, ainda que sucintamente, as elaborações por ele 

propostas. Simmel parte do seguinte fundamento: seja no sentido imediato ou no 

simbólico, tanto física quanto intelectualmente, o homem é o ser que separa o que está 

conectado e conecta o que está separado. Nesse sentido, a ponte simboliza a vontade 

humana sobre a determinação espacial, uma vez que une o que o espírito concebe como 

separado, compartilhando o movimento pautado na necessidade de separar, de separar 

para unir. Por isso, “we must first conceive intellectually of the merely indifferent 

existence of two rivers as something separated in order to connect them by means of a 

bridge
62

” (SIMMEL, 1994, p.10).  A ponte oferece alimento aos olhos, é capaz de tornar 
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 O falo que faltava ao manequim, a Rafa e Martín (enquanto potência).     
62

 Em livre tradução: primeiro, devemos conceber intelectualmente a existência meramente indiferente de 

dois rios como algo separado para conectá-los por meio de uma ponte. 
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estáveis fluxos que jamais seriam paralisados no ininterrupto fluir do tempo, de forma 

que pode ser comparada a uma obra de arte em relação ao seu objeto: espécie de retrato 

visível e duradouro. 

 A porta, por sua vez, é uma conexão entre o espaço dos seres humanos e tudo o 

que está fora, transcendendo a separação entre o interior e o exterior. Nela, a fronteira e 

a inexistência de limites unem-se como uma possibilidade de ininterrupto intercâmbio; 

diferentemente da parede, uma forma geométrica morta (“dead geometric form”), a 

porta tem a capacidade, essencial para o homem, de construir e remover limites. O 

mesmo não ocorreria com a parede, que é muda. Se a parede é muda, a porta fala. 

Definida pelo movimento de abrir e fechar, é a imagem do ponto fronteiriço no qual os 

seres humanos, na verdade, sempre estão. Por meio da porta, conectam-se a unidade 

finita e o infinito. A vida escorre para fora: da limitação da existência isolada para a não 

limitação de todas as direções possíveis. Nesse mesmo sentido, o homem é considerado 

um ser-fronteira sem fronteiras - “the bordering creature who has no border” 

(SIMMEL, 1994, p.10) e a porta, um elemento que contém em si a possibilidade de 

enclausurar e libertar. 

 A janela, afirma, se comparada à porta e à ponte, aproxima-se mais da primeira, 

apresentando, porém, em relação a ela, dupla limitação. Constitui uma interação 

permanente entre o interior e o exterior: por ser feita para que se olhe para fora e não 

para dentro, aponta quase exclusivamente para o exterior. Ademais, apresenta a 

limitação de constituir um percurso apenas para os olhos, uma vez que não há 

circulação de corpos pela janela.   

 A perspectiva de Simmel concebe o movimento da vida e do espírito, pensados 

em relação a elementos capazes de articulá-los, ainda que não se limitem a isso. A 

ponte, a porta, a parede e a janela são, antes de tudo, construções humanas que dialogam 

com a capacidade e a necessidade do homem de separar e unir, de conceber (e ser) 

fronteiras e o ilimitado. Nesse sentido, o homem organiza o meio em que vive de acordo 

com as necessidades de seu espírito. 
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 Segundo afirmamos anteriormente, as imagens de Medianeras vinculam 

diversos elementos à subjetividade do habitante da metrópole portenha. Dentre eles, 

destacam-se a arquitetura e, especialmente, as janelas. No filme, o principal paralelo é o 

das janelas em relação às paredes. No início do longa, os apartamentos dos 

protagonistas possuem apenas uma janela cada, ambas com a entrada de luz 

prejudicada, integrando, assim, o estado de enclausuramento das personagens no 

interior, nos espaços física e simbolicamente limitados. As paredes limitam, recorda 

Simmel (1994); são mudas por não conceberem a troca. As paredes dos apartamentos de 

Medianeras, entretanto, são finas e geminadas, promovendo trocas. As cenas em que 

Mariana escuta o piano de um vizinho exemplificam isso. O som por vezes agradável do 

piano torna-se insuportável, levando a protagonista a arremessar uma caneca na parede, 

emitindo ao vizinho, que para de tocar imediatamente, um sinal claro de incômodo. 

Portanto, as paredes do apartamento não são mudas. Pelo contrário, são atravessadas por 

ondas sonoras capazes de promover intercâmbios. 

 Com milhões de habitantes, a Buenos Aires de Medianeras é caracterizada por 

apartamentos geminados que dispõem de cada vez menos espaço e janelas, sendo 

repetida e debochadamente denominados pelas personagens de cajas de zapato. A 

cidade é desenhada no filme enquanto um lugar percebido como perigoso e ameaçador 

por aqueles que nela habitam: lugar que fomenta antes o fechamento no interior do que 

a abertura para o que há fora (vide as fobias de Martín); que não incita o encontro, mas 

o isolamento (haja vista os anos que Mariana levou para resolver o enigma de Wally na 

cidade, o largo tempo transcorrido até que Martín fosse realmente visto) e, com ele, um 

tipo particular de mal-estar. Não se trata de um isolamento absoluto. A troca está, como 

não poderia ser diferente, contida na arquitetura da cidade, como exemplificam as 

paredes finas. A música do piano inicialmente apreciada pela protagonista transforma-se 

em uma fonte de incômodo, sinalizando o desconforto gerado pela relação com o outro. 

Algo semelhante ocorre nos encontros de Martín com a passeadora de cães e com 

Marcela e, também, nos encontros de Mariana com Rafa e com o rapaz a quem 

abandona no restaurante. A troca, a relação com o outro parece ter mais aspectos 

negativos que positivos aos olhos das personagens. Diante da “imposição” de 

proximidade em um centro urbano com inúmeros habitantes cujas moradias se agrupam 



94 

 

      

 

e geram grande concentração de pessoas, as tentativas de isolamento emergem como 

formas de proteção.  

 Mariana e Martín são manifestações particulares de algo que também é 

apresentado como coletivo. Ainda que, na qualidade de protagonistas, suas tramas 

particulares ganhem em termos de adensamento e profundidade, não emergem na 

película enquanto casos isolados de mal-estar, solidão e apatia, haja vista que as demais 

personagens manifestam características semelhantes que coincidem com a gama de 

problemas proferida por Martín no início do filme: “as separações e os divórcios, a 

violência familiar e o excesso de canais a cabo, a falta de comunicação, a falta de 

desejo, a apatia, a depressão, os suicídios, as neuroses, os ataques de pânico, a 

obesidade, a tensão muscular, a insegurança, a hipocondria, o estresse e o sedentarismo 

(...)” seriam algumas das características da vida na metrópole. 

 Lembramos que o cachorro se atira da sacada; a passeadora de cães é apática e 

comunica-se pobremente; Marcela tem traços de ansiedade; e o psicólogo que Mariana 

conhece na piscina apresenta sinais de impotência, para citar algumas das personagens. 

Os protagonistas, portanto, têm suas respectivas singularidades, mantendo-se, contudo, 

ligados ao todo. Sendo assim, conquanto abordemos as questões arquitetônicas e 

subjetivas presentes no filme, especialmente a partir dos casos de Martín e Mariana, 

tendo em vista o recorte proposto desde o início desta análise, reconhecemos a 

importâncias das personagens periféricas na construção do longa. 

 De volta aos protagonistas, no processo de abertura das janelas, eles, até então 

circunscritos a pequenos espaços e à repetição de relações ligeiras marcadas pela apatia 

e pela impotência, voltam o olhar para fora. Em um movimento que destrói a estrutura 

arquitetônica padrão de Buenos Aires, abrem suas janelas e estabelecem uma interação 

permanente entre o interior e o exterior, possibilitando o olhar para fora, para fora de si, 

para fora das fronteiras, culminando no encontro de ambos. Se a janela oferece percurso 

circunscrito aos olhos, como afirma Simmel; em Medianeras, ela abre caminhos para o 

movimento do ser como um todo, culminando no enamoramento das personagens. 
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 Não devemos nos esquecer, todavia, da importância do computador e do 

videogame no interior das paredes das residências de Mariana e Martín, sobretudo no 

caso deste. No início do filme, após as introdutórias tomadas ao ar livre, um recurso que 

se repete no decorrer da história é usado pela primeira vez e as imagens de Martín e dos 

écrans para os quais ele volta o olhar são intercaladas de modo a enquadrar o foco de 

atenção da personagem. Essa montagem indica a importância desses aparelhos para ele, 

pois o vincula aos produtos tecnológicos. Isto é, o aparecimento de Martín em tela é 

muitas vezes atrelado à emergência de tais aparelhos. A primeira manifestação desse 

recurso ocorre na apresentação do protagonista. A câmera enfoca os olhos atentos do 

rapaz para, em seguida, enfocar o destino de seu olhar: um programa de mensagens 

instantâneas.  

 Logo após essa introdução, o filme traz a intercalação de imagens de Martín 

recostado em sua poltrona marrom com um controle de videogame nas mãos e imagens 

que enfocam a tela da televisão com gráficos de jogos de futebol e tênis, enquanto 

ouvimos sua voz a dizer: “Ganhei 17 campeonatos com o Ríver no nível mais difícil. 

Em quatro, fiquei invicto. Em nove, fui artilheiro. Ganhei do Federer quatro vezes na 

final de Wimbledon. Subi na família Corleoni até virar o chefão. Estive totalmente 

encerrado, com medo”. Nesse sentido, podemos ainda recordar o momento seguinte à 

chegada de sua nova cadeira giratória, quando discrimina as atividades que realiza pela 

internet, como mencionamos anteriormente (faz coisas de banco, lê revistas, ouve rádio, 

compra comida, estuda etc.). 

 A partir desses elementos, propomos uma reflexão acerca da relação entre as 

múltiplas telas manipuladas pela personagem e o isolamento dentro de paredes. Ele 

menciona que esteve encerrado e com medo após descrever façanhas nos jogos de 

videogame, fazendo referência ao período em que não saiu de casa. Por meio da internet 

e do videogame, Martín estabeleceu redes de comunicação, conversou com pessoas de 

diferentes nacionalidades, adquiriu produtos de distintas ordens e atualizou-se acerca de 

produções culturais. Cheio de medos e fazendo uso de remédios psiquiátricos, realizou 

tais ações dentro dos limites do seu apartamento. As atividades pela internet, 

diferentemente das demais, não lhe despertam fobias. Pelo contrário, inspiram-lhe 

segurança.  Ele não correu o risco de ser capturado ou ferido para ascender ao posto de 

dom dos Corleone. Não arriscou os ligamentos e canelas para ganhar 17 campeonatos 
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com o Ríver. Não assumiu semelhantes propósitos – o de tornar-se dom ou um jogador 

campeão – tendo, para isso, que comprometer a sua vida. Tampouco assumiu a 

possibilidade de falhar e encarar a derrocada de seus sonhos. Assumiu, sim, as chances 

de ganhar e perder jogos, com todo o envolvimento decorrente disso, sentado em sua 

cadeira, com medo, sem sair de casa
63

. O final de sua fala reafirma o medo, indicando 

que as aventuras nos jogos não o encorajaram. A partir disso, há o fortalecimento da 

concepção presente no filme que diferencia a ordem de acontecimentos próprios dos 

jogos virtuais e videogames do restante.  

 Até que as paredes sejam perfuradas dando lugar às janelas, os contatos pela 

internet iniciados por Martín são breves e rasos. Durante o encontro com a psicóloga 

Marcela, o rapaz afirma com ironia “Concluí que esses encontros são como combos do 

McDonald’s. Nas fotos, tudo é melhor, maior e mais apetitoso. Cada vez que vou a um 

encontro, sofro a mesma decepção que tenho frente a um Big Mac”, diferenciando o que 

lhe é apresentado nas fotos e descrições dos sites de relacionamento e aquilo com o que 

se depara nos encontros. Isso reforça os questionamentos acerca das especificidades do 

digital. O que parece agradável às personagens na internet, frequentemente desagrada 

fora dela. O que é apresentado como verdadeiro nos videogames não tem o mesmo 

status fora dele.  

 O tópico das imagens é fundamental nessa discussão. Os websites, bem como os 

jogos virtuais, proliferam imagens estáticas e em movimento. Como discutimos no 

capítulo de apontamentos metodológicos, as imagens estão ligadas à veracidade porque 

a visibilidade foi construída como fundamento da credibilidade
64

. Assim, a imagem é 

frequentemente entendida como expressão da realidade e da verdade, ainda que seja 

uma representação de algo. Conquanto o contato com o real pareça iminente, é revelada, 

ou ao menos postulada, a distância entre a imagem e o objeto, seja na fotografia de um 

Big Mac ou em um anúncio publicado em qualquer website de encontros. No último, 

trata-se de toda a construção envolvida na composição de um anúncio do gênero cujo 
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 Essa passagem recorda-nos a ligação de Mariana com os manequins, que, na qualidade de seres 

inanimados, não apresentam riscos, não carecem do envolvimento emocional de uma relação amorosa. 

Assim, aproxima-se da história de Martín com o videogame. 
64

 Assim relata Philippe Dubois (1994, p.221-223). 
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objetivo é parecer atraente para um tipo de pessoa. Fotografias e imagens criadas 

digitalmente são parte dessa elaboração de si, em conjunto aos textos descritivos. 

 Dentre as diversas tomadas que manifestam a forma como o filme trabalha as 

particularidades do digital e sua contiguidade com o não digital, elegemos a que 

descreveremos a seguir por nos parecer a que melhor sintetiza a ideia em questão. 

Falamos da conversação estabelecida por Mariana e Martín no aplicativo de mensagens 

instantâneas Windows Live
65

. Na sala de seu apartamento, Martín veste preto e usa o seu 

computador de mesa. Mariana, em sua sala, apoia o Macbook branco nas pernas 

esticadas sobre a poltrona. Volta a ser utilizado o recurso de intercalação de imagens 

das personagens e écrans. A sequência é repetida: uma tomada de Martín lendo e 

digitando; uma tomada da tela de seu computador; uma tomada de Mariana lendo e 

digitando; e uma tomada da tela de seu computador. A voz em off opera durante a cena, 

encontrando complemento nas imagens que trazem trechos do conteúdo das mensagens 

escritas. 

 O primeiro enfoque na tela do aplicativo permite que vejamos a foto do perfil de 

Martín: uma personagem de jogos de videogame ou de animações empunhando uma 

arma. Ele, então, pergunta: 

 -É a sua primeira vez no chat? 

 Ela responde: 

 -Sim. Nota-se? 

 -Muitíssimo. Tem que começar com H ou M. 

 -O que é isso? 

 Ele olha fixamente para o écran e responde: 

 -Homem ou mulher. 

 Ela interpela rapidamente: 

 -Mulher. Se bem que é meio amplo, não? E você? 

                                                           
65

 Programa de comunicação instantânea lançado em 2005 pela Microsoft. Seus sistemas operativos eram 

o Windows e o Xbox 360. Por isso, há um estranhamento em perceber que o Macbook de Mariana utiliza 

esse programa, uma vez que o sistema operativo usado pelos computadores Apple é o MacOS. 
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 -Homem. 

 Sem qualquer intervalo, Mariana pergunta: 

 -Preciso acreditar em você? 

 Ele responde agilmente: 

 -Isso é fácil de comprovar. Escrevo como homem, penso como homem e ajo 

como homem.  

 Pausa curta. Martín questiona: 

 -E? 

 Vemos o rosto fechado de Mariana imediatamente antes da pergunta: 

 -O quê? 

 -Sua vez. As pausas no chat são um saco. 

 -Não sei o que dizer. É estranho falar com alguém de quem não sei nada.  

 -O que você quer saber? 

 -Nem sei por onde começar. Vou embora. Tchau. 

 Prontamente, Martín escreve: 

 -Não desligue. Espere!!! Você ainda está aí? 

 -Sim. 

 Ele repete uma vez mais os movimentos que lhe são característicos durante a 

conversa. O olhar direcionado ao écran é em seguida dirigido para o teclado do 

computador enquanto seus dedos começam a digitar as palavras que aparecem, letra por 

letra, na tela. É possível ouvir e ler: 

 -Posso te dar uma lista de perguntas: quantos anos tem? Qual é o seu signo? Que 

música escuta? Acredita em Deus? 

 Mariana ignora as opções oferecidas, questionando: 
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 -O que você fez hoje?66 

 Sua surpresa é evidente. Atônito, passa alguns instantes paralisado, com as mãos 

no ar, sem tocar o teclado, respondendo em seguida:  

 -Isso é sacanagem. 

 -Isso é uma pergunta. 

 A expressão facial de Mariana transforma-se conforme lê a resposta de seu 

interlocutor. A seriedade dá espaço a um leve sorriso e olhar interessado. O plano 

americano é substituído por primeiros planos que enfocam as personagens, deixam-nas 

em evidência absoluta, mostram detalhes de suas expressões. Com isso, revelam-se 

aspectos antes ignorados67
.  

 -Ok. Acordei ao meio-dia porque fui dormir às cinco. Tinha que começar a 

nadar. Tomei café à uma. Tomei um Ibupirac Flex. Às duas, comecei a trabalhar. Eu 

faço sites. Às cinco eu almocei, às oito fui à terapia. Tomei o segundo Ibupirac Flex. 

Tocou o telefone e me iludi. Era engano. Estou fazendo um lanche. Depois do chat, dou 

uma porrada na cabeça para dormir porque amanhã começo a natação...Você fugiu? 

 O enquadramento de Martín também muda. A câmera está mais e mais próxima, 

assim como o teor assumido pelo diálogo passa a ser mais íntimo. Ao perguntar pelo dia 

dele, Mariana foge das questões usualmente empregadas pelos usuários do Windows 

Live, estabelecendo um contato que parece – tanto pelo paralelo com as opções 

oferecidas por ele quanto pela surpresa com a qual é recebida – escapar do que seria 

esperado. Por sua vez, ao relatar minuciosamente o seu dia, Martín aceita e dá 

seguimento à proposta dela, que responde à questão “Você fugiu?” com um breve e 

quase imperceptível “sim”, haja vista a velocidade com a qual é escrito e dito no filme. 
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 Anteriormente, a pergunta “O que você fez hoje?” apareceu escrita em um bilhete colado na testa do 

manequim de Mariana, como se ele a recebesse no retorno do trabalho.  Essa pergunta proposta a Martin 

implica a tentativa de estabelecer conversa com um grau de intimidade incomum nos chats.  
67

 Atento à montagem no cinema, Vsevolod Pudovkin define que “o close-up dirige a atenção do 

espectador para aquele detalhe que, num determinado ponto, é importante para o curso da ação” 

(PUDOVKIN In XAVIER, 1991, p. 58). Chris Rodrigues, por sua vez, sublinha que o close up seria um 

plano que “mostra detalhes e enfatiza a carga dramática do que é mostrado” (RODRIGUES, 2005. p.30). 

Em Medianeras, a substituição de planos americanos por primeiros planos certamente, segundo afirma 

Pudovkin, dirige a atenção para aspectos específicos da ação, enfatizando também, de acordo com a 

observação de Rodrigues, a carga dramática das faces de Martín e Mariana que, mais detalhadas, deixam 

perceber suas minúcias, convidando-nos, enquanto espectadores, à aproximação com as personagens, seus 

sentimentos e pensamentos. 
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Tal resposta expressa ambiguidade. Mariana não foge, mas ao afirmar a fuga, expressa o 

conflito gerado pela situação, pois o desconforto em dialogar com Martín diverge da 

vontade de manter a conversa. Quando ela parece estar próxima de desistir do chat, faz 

questões mais íntimas, mostrando esse movimento relutante.  

 Nesse quesito, podemos recordar dois episódios. O primeiro deles diz respeito às 

reações de Mariana ante o piano de seu vizinho. O som que inicialmente é fonte de 

regozijo torna-se incômodo. Em conjunto com o segundo episódio - o rompimento das 

paredes para a construção de janelas - veremos que o estabelecimento de trocas não é 

algo fácil para o habitante da metrópole de Medianeras, mas um esforço que depende da 

quebra de algo estabelecido. Os movimentos dos protagonistas para manter o primeiro 

diálogo são conflitantes e exigem energia para serem continuados.  

 A resposta irônica de Martín ao “sim” de Mariana não escapa desse caminho. 

Ele escreve: 

 -Que bom! O que você fez hoje? 

 Ela, então, responde: 

 -Adaptação. Estou me acostumando a ser sozinha de novo. 

 -Sou um especialista. Poderia escrever um livro. Sou uma espécie de Paulo 

Coelho, mas depressivo. 

 Ela respira fundo: 

 - Hoje não estou num bom dia. Estou super triste. 

 -Tenho um método totalmente involuntário. Uma espécie de gene budista que 

faz meus dias felizes não tão felizes e meus dias tristes não tão tristes. 

 -Um termostato anímico? E se o termostato não funciona?  

 Ele vira a cabeça para o lado: 

 -Tomo um Rivotril. 

 Ela sorri: 

 -Não tinha esperanças de rir hoje. 

 -Em troca, você tem que me fazer um favor. A que horas você acorda? 
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 -Nove. 

 -Passo o meu telefone, você me liga e me anima para ir nadar. 

 -E se eu te der ânimo agora? 

 -Não, agora não vale. É um trato. 

 -Dê-me o seu telefone. 

 Os quatro primeiros números do telefone de Martín surgem no aplicativo, 

digitados um a um até serem interrompidos pela abrupta queda da energia elétrica. A 

imagem torna-se completamente negra, são reproduzidos sonoros palavrões de Martín e 

os latidos de Susu. Uma vez mais, o escuro toma o ambiente; o desencontro entre ambos 

e a escuridão enlaçam-se. Após alguns segundos, a luz bruxuleante de um isqueiro e de 

uma lanterna ilumina parcamente cada um dos apartamentos. Mariana e Martín saem 

em busca de velas. 

 Entram na mesma loja, também pouquíssimo iluminada. Ele olha para Mariana 

durante o tempo em que ela conversa com o balconista, como se pudesse reconhecer 

algo naquela feição. Tocam-se no intuito de pegar um dos produtos da prateleira. 

Sentem um choque, conversam brevemente sobre isso, ela pega uma latinha de bebida, 

provavelmente de refrigerante ou de energético, e sai da loja enquanto ele a segue com o 

olhar. Ainda que a presença de Mariana no armazém pareça despertar algum 

estranhamento em Martín, não se trata do reconhecimento completo de sua recente 

interlocutora. 

 Em uma espécie de peregrinação, Mariana sobe as escadas de seu prédio com a 

vela acesa em mãos. Por seu turno, Martín caminha pelo corredor anterior à entrada de 

seu apartamento. A música extradiegética é lenta e instrumental. Dentro dos 

apartamentos, cada qual acende o restante das velas recém-compradas. Mariana, sentada 

no chão, observa a oscilação da chama. Em seguida, as luzes elétricas voltam a 

funcionar. 

 Assim, no filme, o diálogo pela internet, a despeito de emergir como parte das 

relações humanas, não é suficiente para superar a escuridão em que vivem as 

personagens. Pelo contrário, enquanto os protagonistas conversam ocorre um black out, 

indicando tanto a continuidade e intensificação da escuridão quanto a fragilidade das 
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relações construídas dessa forma, uma vez que podem ser interrompidas abruptamente. 

O estranhamento manifesto entre as personagens na loja de conveniência, contudo, 

mostra que o episódio no Windows Live não foi insignificante. Ele deixou impressões, 

construiu uma ligação, ainda que tênue, entre os vizinhos.  

 Tendo em vista a construção que o filme faz acerca de produtos como 

computadores, televisões, videogames e telefones celulares e as percepções de Simmel 

(1994) sobre as janelas e paredes, apontamos que, em Medianeras, esses produtos 

podem ser aproximados das janelas no sentido de permitirem a interação entre o interior 

e o exterior. Evidentemente, são muitas as diferenças entre os elementos em questão. 

Em Bridge and door, Simmel concentra-se em disposições arquitetônicas. 

Computadores e televisores são também criações, mas não da mesma ordem. Todavia, 

na qualidade de construções humanas, as janelas e os produtos tecnológicos acima 

mencionados se aproximam por oferecerem uma alternativa ao isolamento relativo 

promovido pelas paredes. Ou seja, se, como aponta Simmel, o pensamento humano 

opera por meio da lógica que concebe separação e união, a janela, conquanto tenha a 

existência fixada nos limites da parede, permite o contato entre as dimensões que a 

parede separa.  

 Computadores, televisores, videogames e telefones celulares podem também 

permitir o contato com o que há fora dos limites, pois fomentam a comunicação com o 

que está para além. Ademais, afinam-se com as disposições arquitetônicas da metrópole, 

tais quais apresentadas no longa. A inexistência de janelas
68

 e o consumo desses 

produtos tecnológicos não são fenômenos dissociáveis, posto que a falta de janelas 

físicas e o alto consumo de produtos que promovem a comunicação com o exterior69 

(uma vez mais entendido de maneira ampla, abrigando tanto o tangível quanto o 

intangível e simbólico) estão relacionados. Em outros termos, as duas situações estão 

vinculadas: o isolamento físico dado pelos limites arquitetônicos de paredes quase que 

absolutamente cerradas - possibilitando apenas a passagem de ondas sonoras - e o 

                                                           
68

 A inexistência de janelas físicas, pois o principal sistema operacional utilizado nos computadores é 

denominado “windows” cujo significado em português é “janelas”. 
69

 É importante rememorar que, lançado em setembro de 2011, Medianeras: Buenos Aires na era do 

amor virtual é o mais antigo filme de nossa amostra. Os principais aparelhos de tecnologia moderna que 

ele leva à tela são computadores de mesa, laptops e videogames. Ainda que os celulares apareçam nas 

mãos de algumas personagens, trata-se de telefones móveis e não dos smartphones que têm lugar de 

destaque em alguns dos demais filmes de nossa amostra de pesquisa. 
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alastramento do consumo de produtos tecnológicos que permitem rápido 

compartilhamento de dados. O formato das janelas e dos produtos tecnológicos citados 

é também característico, pois, em sua maioria, apresentam geometria retangular, de 

maneira a se aproximarem também na forma. Ou seja, é verdade que o encerramento de 

Martín em um pequeno apartamento estimula a presença de computadores, videogames 

e televisores assim como é verdadeira a afirmação de que essa presença incentiva o 

isolamento da personagem. 

 A ligação estabelecida pelos protagonistas no aplicativo de mensagens é 

construída no longa como algo que pode ser repentinamente descontinuado. Se a 

comunicação permitida por esses produtos promove algum contato entre o interior e o 

exterior, ele é mostrado como insuficiente. 

 De volta ao fluxo do filme, após a reprodução da canção True Love Will Find 

You in The End, uma animação breve entra em cena. Os protagonistas e alguns 

transeuntes transformam-se em desenhos animados formados por traços e cores 

semelhantes aos encontrados no livro Onde está Wally?. O personagem animado que 

nos remete a Martín ajoelha-se para pegar o celular em sua mochila. Marina, também na 

forma de desenho animado, caminha carregando muitas coisas e quase tropeça na 

mochila dele, mas não chega a perceber o rapaz ocupado com o telefone. Aqui, 

portanto, a tecnologia de comunicação opera como um fator de distração que dificulta o 

encontro entre as personagens.  

 Antes da primeira conversa entre os protagonistas, o último bloco de tomadas 

externas tem início e, mais uma vez, é a voz de Mariana em off que discute a promessa 

da conexão ininterrupta promovida pela telefonia celular e os ideais daqueles 

denominados por ela como visionários com relação à fibra ótica. Uma das questões, 

problematizada não apenas nessa fala, mas na trama como um todo, concentra-se nas 

seguintes palavras: “tantos quilômetros de cabos servem para nos unir ou para nos 

manter afastados, cada um no seu lugar?”. A pergunta é ampla e diz respeito à 

capacidade da tecnologia da comunicação de manter as pessoas unidas e afastadas. 

Afinal, se cresce a possibilidade de comunicação à distância, o afastamento não seria, 

com isso, fomentado? Por outro lado, o avanço dessa tecnologia não promoveria a 

aproximação de pessoas fisicamente afastadas por meio da comunicação? Essas 
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perguntas estão contidas na questão de Mariana, proferida enquanto tomadas de cabos, 

postes e fios despontam no cenário urbano. Muitos deles são anteriores à era digital, 

responsáveis pela transmissão de energia elétrica e pulsos de telefonia fixa.  

 Já apontamos a grande concentração populacional das metrópoles e o 

consequente isolamento de seus habitantes como forma de evitar o indesejado contato 

com os demais. As tecnologias de comunicação são parte desse movimento, uma vez 

que permitem trocas à distância. Por esse prisma, a modernização da tecnologia da 

comunicação vista na era digital dialoga com a lógica que orienta os habitantes das 

metrópoles. Medianeras mostra uma cidade em construção, mas não é uma construção 

que parte do nada. Antes, é uma construção em andamento que parte de um espaço já 

ocupado.  

 Entendemos que as questões oriundas da fala de Mariana relacionam-se às 

modificações nas percepções do tempo e espaço mencionadas no início deste capítulo. 

Mimi Sheller e John Urry (2006) apontam o uso de ferramentas tecnológicas de 

comunicação à distância como um dos elementos propulsores do que denominam de 

paradigma das novas mobilidades, cuja existência é pautada no crescimento da 

velocidade e na intensidade dos fluxos – de informação, pessoas e mercadorias. Esses 

autores destacam o impacto das crescentes velocidade e intensidade de fluxos 

possibilitados pelo consumo de produtos de software e hardware conectados a produtos 

análogos que permitem a troca instantânea de dados. Em outras palavras, apontam que a 

proliferação de tais produtos de tecnologia avançada tem consequências significativas 

no que tange à mobilidade, especialmente no tocante à velocidade dos fluxos de 

informações e comunicação. Consideram as mobilidades, contudo, de maneira ampla, 

relacionando as múltiplas facetas que envolvem esse fenômeno. Afinal, incluem, entre 

outros aspectos, 

movements of images and information on local, national, and 

global media. The concept embraces one-to-one 

communications such as the telegraph, fax, telephone, mobile 

phone, as well as many-to-many communications effected 

through networked and increasingly embedded computers. The 

study of mobility also involves those immobile infrastructures 

that organize the intermittent flow of people, information, and 

image, as well as the borders or `gates' that limit, channel, and 

regulate movement or anticipated movement. And it involves 
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examining how the transporting of people and the 

communicating of messages, information, and images 

increasingly converge and overlap through recent digitization 

and extension of wireless infrastructures (SHELLER & URRY, 

2006, p. 211)
70

. 

 Sheller e Urry veem as novas mobilidades como um movimento complexo que 

abarca diferentes manifestações. Para que sejam compreendidas, é preciso examiná-las 

como um fenômeno composto por esferas interdependentes. 

 A evolução e a aceleração dos processos de comunicação e transporte 

“aproximam o mundo”, geram a ideia de que as distâncias são menores, pois, além da 

possibilidade de alcançar lugares antes inatingíveis, permitem que caminhos sejam 

percorridos em maior velocidade. Esses avanços são usualmente lidos como positivos 

não apenas no quesito das descobertas tecnológicas, mas como uma resposta à vontade 

humana de se aproximar. O filme coloca a pergunta de outra maneira ao questionar se 

esses avanços não estariam associados ao impulso em favor do isolamento. A Buenos 

Aires de Medianeras está repleta de cajas de zapatos concebidas para abrigar uma única 

pessoa, disposição arquitetônica também favorável ao afastamento. A era digital 

expressa o ápice (até então) de um movimento que é construído há décadas, 

representado por cabos, postes e fios. O êxodo rural argentino configurado no final do 

século XIX e no correr do século XX levou à concentração populacional nas cidades, 

especialmente na capital, promovendo contato contínuo e intenso entre seus habitantes. 

Estes, acreditamos, procuraram se ausentar das imposições de convívio geradas pelo 

acúmulo de pessoas, uma vez que semelhante imposição gera consequências física e 

mentalmente cansativas e desconfortáveis. Ocorre que a exposição a inúmeros estímulos 

conforma os hábitos dos moradores das grandes cidades que, unida à necessidade 

humana de estabelecer trocas com os outros, impulsiona ligações e experiências pela via 

de produtos tecnológicos.  

                                                           
70

 Em livre tradução: Mobilidades também incluem movimentos de imagens e informações em mídia 

local, nacional e global. O conceito abrange comunicações individuais, como telégrafo, fax, telefone, 

telefone celular, bem como comunicações entre muitas pessoas, efetuadas por meio de computadores em 

rede e cada vez mais incorporados. O estudo da mobilidade também envolve as infraestruturas imóveis 

que organizam o fluxo intermitente de pessoas, informações e imagens, bem como as fronteiras que 

limitam, canalizam e regulam o movimento ou o movimento antecipado. Isso envolve o exame de como o 

transporte de pessoas e a troca de mensagens, informações e imagens cada vez mais convergem e se 

sobrepõem devido à recente digitalização e extensão de infraestruturas sem fio.  
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 Tais ligações e experiências são mais controladas do que as existentes fora dos 

computadores e jogos de videogame e, ao mesmo tempo, mais fluidas. Como 

mencionamos, Martín tornou-se Don entre os Corleone sem derramar uma gota de 

sangue e o encontro com Marcela, posterior ao contato por meio de um site de 

relacionamentos, não durou mais do que uma noite. Por isso, ele, cheio de medos, pôde 

realizar inúmeras atividades na segurança do seu apartamento, pretensamente alheio ao 

burburinho da cidade. Ao dizer que se sentou na frente do computador há mais de dez 

anos e tem a sensação de que nunca mais se levantou, Martín fala sobre a lógica que 

invadiu sua vida. A lógica da tecnologia passou a ser parte de suas elaborações, ajudou 

e ajuda a construir o protagonista enquanto ser social. A forma de estar no mundo e de 

percebê-lo é alterada pelo ato simbólico de sentar-se diante do computador. Essa lógica 

é delineada no decorrer do filme cujas cenas apontam suas especificidades, traçando um 

paralelo com o que lhe escapa. Por exemplo, os perfis em sites de namoro são descritos 

como mais interessantes do que os encontros de fato e, nos jogos, é possível vencer 

campeonatos de futebol sem colocar os pés na bola.  

 Recuperemos a passagem em que Martín compara os encontros promovidos por 

sites de relacionamentos com fotografias dos combos do MacDonald’s. Aqui reside um 

aspecto chave. Retomando as discussões presentes no capítulo de discussões 

metodológicas, não é difícil concordar com a afirmação de que as imagens de um Big 

Mac, a despeito de aludirem rapidamente ao sanduíche, não são o sanduíche. De forma 

similar, as fotografias de Marcela não são mais que suas representações ou 

“representificações”. Propomos ir um pouco além. Ao expressar a tensão entre o que é 

feito dentro e fora do que - por falta de nomenclatura melhor - temos chamado de 

espaço cibernético e de jogos, o filme escapa de discussões do tipo real versus virtual. A 

proliferação de imagens constitutivas dos conteúdos compartilhados digitalmente 

carrega em si, exatamente pela natureza imagética, questões sobre os limites e 

distinções entre o objeto e sua representação. Isso, contudo, parece estar além das 

imagens tais quais tradicionalmente concebidas, dialogando com outros elementos.  

 Ao olharmos o perfil de Marcela no website de relacionamentos, perceberemos 

que ele a representa, mas a diferença entre a impressão gerada pela visita ao site e pelo 

encontro presencial acaba por gerar grande decepção (em ambos os envolvidos). Os 

jogos de videogame são também expressivos nesse quesito, apresentando situações 
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circunscritas à tela que, contudo, são muitas vezes experimentadas pelos jogadores com 

grande furor e dedicação. Percebemos, assim, uma cultura da representação, na qual a 

tensão entre o “ser” e o “não ser” é contínua. As representações são frequentemente 

confundidas com o que representam, tornando possíveis frustrações como as sentidas 

por Martín diante de um Big Mac e após o contato com a psicóloga. Isso ocorre 

justamente porque a fotografia do hambúrguer e o perfil no website de encontros, 

conquanto não possam ser desligadas dos objetos aos quais aludem, tampouco são os 

objetos em questão.  

 Representações de si e do mundo fazem parte da vida humana desde a pré-

história, como bem percebemos nas pinturas rupestres, operando enquanto ferramentas 

de elucubrações, tentativas de organizar a experiência e fragmentos da comunicação. 

Com o nascimento da fotografia e do cinema, proliferam imagens que alcançam todas as 

camadas sociais. A televisão acentua ainda esse processo, seguida pela internet.  

 A cultura da representação, parece-nos, é fortalecida por meio dos serviços 

ofertados pela tecnologia digital, não apenas porque não há mais do que referências às 

coisas e pessoas, que nunca estão ali em sua materialidade física, mas também pela 

proliferação desses serviços. Ademais, no caso das pessoas, há a possibilidade de 

tornarem-se autoras de suas representações, que podem, sobretudo no caso da internet, 

ser elaboradas por qualquer um com acesso a determinados sites e aplicativos. De fato, 

as redes sociais são baseadas nessa autoria que é composta por textos, áudios e, entre 

outros, imagens cuidadosamente elaboradas do ponto de vista estético. Proliferam 

aplicativos inspirados no Photoshop e basta estar em qualquer ponto turístico para 

verificar a quantidade de fotografias e vídeos capturados. Os perfis são montados com 

esmero por seus autores, atentando para a divulgação de alguns aspectos e ocultação de 

outros, bem como para a forma como esse procedimento é feito. O perfil da psicóloga 

no “citas.com” vai ao encontro desses apontamentos ao apresentar uma mulher bonita e 

poliglota que interessa mais a Martín na página do website.  

 A profusão de construções de si carrega ainda uma faceta evidente: a confusão 

sentida pelo autor das representações acerca dos limites, diferenças e aproximações 

entre ele e suas representações. Perguntas do tipo “Sou eu a minha representação? O 

que sou eu e o que é a minha representação?” dificilmente são formuladas com tamanha 
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clareza, mas perpassam o estranhamento originado pela tensão entre o ser e o não ser 

presente nesse tipo de construção. Um dos efeitos disso é o descolamento da pessoa de 

suas verdadeiras condições e o investimento crescente em representações a partir das 

quais o eu e o mundo são percebidos segundo a vontade do autor e leitor.   

 Nesse quesito, recordamos que o perfil de Martín no Windows Live traz a 

imagem de um personagem animado empunhando uma arma. Essa figura em nada se 

assemelha ao comportamento fóbico e pacífico do protagonista durante o filme. 

Contudo, é a forma como ele opta por se apresentar aos seus possíveis interlocutores. 

Talvez a imagem converse com desejos e expectativas do protagonista e, nesse sentido, 

mesmo que expresse algo seu (ainda que seja uma falta e/ou uma manifestação de seu 

inconsciente), estabelece prontamente as diferenças entre o comportamento de Martín e 

a imagem escolhida por ele para representá-lo.  

 Na sequência do filme, após a cena dos inúmeros cabos de Buenos Aires, 

Mariana joga fora o manequim. Então, depois do corte, algo próximo ao episódio do 

chaveiro de boneca dentro da pequena caixa acrílica
71

 ocorre a Martín. Dessa vez, 

todavia, o desfecho é outro. Ele retira um boneco colecionável de sua embalagem 

original, uma caixa plástica transparente. Ao apertar um botão, o tórax do brinquedo é 

aberto, deixando à mostra um pequeno coração. Constrói-se, portanto, um paralelo em 

relação à situação anterior à abertura das janelas. Se antes as personagens pareciam 

inertes dentro de caixas (de zapato), o que há agora é o rompimento dos limites 

transparentes que permitiam que os protagonistas vissem (e fossem vistos n) o mundo, 

mas não que se sentissem parte efetiva dele. Com o rompimento desses limites, 

representado pelo rompimento da embalagem, há a abertura de seus corações, 

simbolizada pelo tórax do boneco. Essa sensação de estar no mundo sentindo-se alheio 

à vida pode ser também vinculada à fala em que Martín afirma, como apresentado 

anteriormente, que, apesar de a internet tê-lo aproximado do mundo, distanciou-o da 

vida. O rompimento da caixa, assim como a quebra das paredes para a construção de 

janelas, abre espaço aos protagonistas para algo novo, algo que permitirá o encontro 

entre eles evidenciado pela “abertura do coração”. 

                                                           
71

 Segundo comentamos antes, há uma cena na qual Mariana segura um chaveiro em que uma boneca está 

dentro de um cubo acrílico.  
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 Após nova elipse temporal indefinida, Mariana, com o olhar voltado para fora, 

acompanha pela janela o movimento da rua, as idas e vindas de carros e pedestres. O 

primeiro plano em seu rosto permite-nos perceber seus olhos fitados em uma direção 

específica. No plano seguinte, uma câmera filma do alto (assim como o olhar de 

Mariana parte do alto do edifício) uma tomada parcialmente fechada em que Martín se 

destaca vestindo um suéter horizontalmente listrado de vermelho e branco e óculos de 

armação preta enquanto caminha com Susu. Mariana, então, impulsiona parte do corpo 

para fora da janela na tentativa de enxergar melhor e localizar o rapaz cujas vestimentas 

fazem, uma vez mais, referência à personagem principal do livro de sua vida, Onde está 

Wally?. De volta à janela, ela busca confirmar o que acabara de notar. Em seguida, pega 

um casaco e corre apressadamente em direção à porta. Derruba o manequim recostado 

no batente (indicando que esse ser inanimado não lhe interessa mais), ignora o medo de 

elevadores e desce para a entrada do prédio. Ali chegando, corre uma vez mais, 

atravessa a rua vertiginosamente e para diante de Martín, com um sorriso nos lábios. 

Ele, encarnação de Wally, símbolo da busca, encontro e desencontro, sorri ao percebê-la 

em sua frente. A câmera afasta-se enquanto ambos, ajoelhados na calçada, acariciam a 

cadelinha estabelecendo a conversação descontraída que daria início ao relacionamento 

amoroso entre ambos. 

 Retomemos, então, o que denominamos de mal-estar e procuremos caracterizá-

lo nos protagonistas. Em ambos, há em comum solidão e medo. Os dois vivem 

sozinhos. Não há cenas com amigos ou familiares. O principal laço apresentado é 

constituído pelas relações amorosas estabelecidas com antigos parceiros que, 

localizadas no passado, emergem no presente da trama pelos recursos de flashbacks, 

fotografias e narrações em primeira pessoa. No caso de Mariana, o enfoque é dado à 

recém-rompida relação de quatro anos com um rapaz de quem conhecemos apenas a 

voz, a partir de um recado na secretária eletrônica, e cujo rosto nos é apresentado por 

fotografias. A relação entre ambos não é nomeada. Não sabemos seu status, se namoro, 

noivado ou matrimônio72. Sobre o antigo namoro de Martín, por sua vez, não temos 

maiores informações do que as oferecidas nas cenas que abordam o rompimento, a 

                                                           
72

 A inexistência de nomenclatura que defina o relacionamento vai ao encontro da maior flexibilidade das 

relações amorosas, caracterizada por levar em conta as ideias e desejos dos indivíduos que a compõem em 

detrimento das normas rígidas de coabitação encontradas nas sociedades europeias pré-industriais (BECK 

& BECK-GERNSHEIM, 2017, p. 69).   
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despedida no saguão do aeroporto. Assim, o rompimento de seus antigos 

relacionamentos amorosos culmina na solidão, que, no filme, parece ser a condição 

comum, ainda que por vezes desagradável, do habitante da metrópole contemporâneo. 

Conquanto ambos trabalhem, exercem funções que promovem pouco contato com 

outras pessoas. Ele, um web designer, desenvolve sites de internet sentado na cadeira da 

sala de sua casa. Ela, uma arquiteta que monta vitrines sozinha, estabelecendo peculiar 

relação com os manequins tão presentes em seu cotidiano.  

 Além disso, os dois colecionam medos relacionados à vida nas grandes cidades, 

vivendo um movimento em que o medo favorece o isolamento, o isolamento favorece o 

medo e ambos fomentam uma solidão relativa que, especialmente no caso de Martín, é 

baseada no contato fomentado por representações dele e de outras pessoas e coisas 

constituintes dos inúmeros produtos característicos da era digital. Uma vez mais, 

apontamos a relação entre o escasso número de janelas, a pequenez dos apartamentos 

mobilizados no filme e a subjetividade das personagens, destacando mais um lado da 

representação relativa à abertura das janelas, tal qual a abertura ao mundo, ao contato 

com o outro. Trata-se de uma representação do movimento do homem em direção ao 

que lhe é exterior, um impulso para fora de si em busca do que há para além.   

 Recordamos Simmel ao afirmar que aí reside a força do amor cuja constituição 

depende do impulso para fora dos limites do eu. Medianeras sublinha a 

incompatibilidade entre essa busca e o medo. Enquanto o primeiro impulsiona, o 

segundo encarcera. No filme, a cidade moderna, com seus milhões de quilômetros de 

cabos que aproximam os que estão distantes e afastam os que estão próximos, é 

elemento ativo em favor do isolamento. O amor surge como prêmio para os que 

rompem os tijolos limitadores. Esse prêmio é conquistado no final de uma epopeia 

cosmopolita na qual as aventuras são a cotidiana busca por formas menos angustiantes 

de vida. O amor é construído não apenas como resposta para a angústia, mas também 

como uma espécie de fim último da vida. O filme, como os contos de fadas, termina no 

encontro entre Martín e Mariana na calçada, ao qual seguem duas cenas finais. Na 

primeira, a tela negra traz as letras brancas “mdaea” à esquerda e as letras “einrs” à 

direita. Os blocos de letras caminham um em direção ao outro, formando uma única 

palavra, “medianeras”, em referência à união que garante sentido às letras e às 
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personagens. A segunda e última é um vídeo, localizado na plataforma Youtube
73

, de 

Mariana e Martín dublando a canção Ain't No Mountain High Enough74 interpretada por 

Marvin Gaye & Tammi Terrell, uma alusão à inexistência de limites para o amor. 

 Recuperemos as percepções de Elisabeth Beck-Gernsheim e Ulrich Beck (2017) 

que, segundo discutimos em capítulo anterior, ao atentar para os movimentos 

característicos dos períodos industrial e pós-industrial, conectam os níveis 

socioestrutural e subjetivo, percebendo a centralidade da individualização nas 

sociedades modernas. Dissolvidos os laços tradicionais, o amor e a relação entre os 

entes mais próximos ganharam maior importância. Quando as obrigações de caráter 

econômico e os fundamentos religiosos deixaram de ser os principais propulsores dos 

matrimônios no Ocidente, o amor passou a ocupar essa função e tornou-se o núcleo no 

qual é depositado o desejo individual de dar sentido e segurança à existência. É no amor 

e na relação amorosa que o indivíduo moderno centraliza as demandas por alguma 

estabilidade que lhe permita viver de forma menos volúvel e desamarrada. 

 Conquanto a esperança depositada nas relações amorosas seja frequentemente 

fonte de profundas e dolorosas frustrações, o amor é encarado como uma possibilidade 

de encontro consigo e com os outros em sociedades opressivas e em constante mudança, 

afirmam os pesquisadores. 

 No filme em questão, o amor é a saída para a opressão sentida em uma 

metrópole, é a esperança de uma vida menos atormentada e só pode ser alcançado 

mediante o movimento dos protagonistas para fora de suas contendas, construídas em 

resposta à necessidade de segurança, nascida da movimentação ininterrupta e da 

impessoalidade das cidades modernas. Inclusive, na fala de Mariana sobre as 

medianeras, pouco antes da contraventora abertura das janelas, um grande anúncio azul, 

pintado em uma dessas faces inúteis dos edifícios com a palavra hope e uma pequena 

janela no centro da letra “o” é enfocado pela câmera, salientando a esperança vinculada 

à ruptura com a ordem vigente nas cidades. 
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 Abaixo da reprodução de Ain’t no mountain high enough, há a indicação do número de visualizações 

desse vídeo na plataforma Youtube – 173019. Além desse, outros vídeos são publicados pelo canal de 

Mariana e Martín no Youtube, conforme indicado na parte superior da tela, aos 90′23″, são 48 publicações 

das quais desconhecemos o conteúdo 
74

 Trechos da canção em livre tradução: “Não há montanha alta o suficiente / Não há vale profundo o 

suficiente / Não há rio largo o suficiente / Que me impeça de te alcançar, querida”.  
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 A figura de Wally centraliza as expectativas amorosas de Mariana: a procura por 

um ser singular, o único capaz de corresponder aos seus anseios. A conexão entre 

aquela e Martín possibilita que este se torne a encarnação do “par” da protagonista. A 

cidade, até então lugar do desencontro – Wally havia sido identificado em todos os 

demais cenários do livro – transforma-se no lugar do encontro. O final do filme, a 

performance do casal em um canal do Youtube ecoa ainda a presença do que discutimos 

sob o nome de cultura da representação. 
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NO ÂMAGO DA ACELERAÇÃO - 

NOAH 

 

 Noah é o título de um curta-metragem canadense de 2013, dirigido por Patrick 

Cederberg e Walter Woodman
75

, que alcançou popularidade
76

 após a conquista dos 

prêmios de Melhor Curta-metragem canadense no Toronto International Film Festival, 

de 2013 e Melhor Curta-metragem no Canadian Screen Awards de 2014.  

 A cena de abertura do filme é composta por uma tela negra e uma caixa de 

diálogo que requisita nome de usuário e senha. O espaço destinado ao usuário encontra-

se previamente preenchido com o nome Noah. Uma seta branca, então, começa a 

passear pela tela, alcançando o campo destinado à senha, no qual sete caracteres 

seguidos aparecem enquanto o som de digitação é reproduzido. A seta dirige-se ao ícone 

“ok”, pressionando-o. Na sequência, a fotografia de um casal é combinada ao som da 

inicialização característico dos sistemas Microsoft Windows. Uma série de atalhos e 

pastas sobrepõem-se à fotografia, deixando-nos perceber tratar-se da área de trabalho de 

um computador.  

 Aos 20″
77

, a seta clica no ícone referente ao navegador Google Chrome, levando 

à abertura da página principal do website Google. Aos 23″, a inscrição contida no campo 

superior do navegador é substituída pelo endereço do website Youtube. Após a breve 

abertura dessa página, um novo endereço é escrito e, aos 29″, o Youporn
78

 é visitado. 

Aos 32″, a abertura de uma nova aba no navegador dá acesso ao Facebook. Enquanto a 
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 Ainda alunos da Universidade Ryerson de Toronto quando da elaboração do curta, os jovens Cederberg 

e Woodman contavam com poucas produções em seus currículos. Em sua maioria, trabalhos destinados 

ao cumprimento de créditos disciplinares. O fato de os diretores serem jovens e pouco experientes foi um 

dos fatores que cooperou para a divulgação midiática do filme, que ganhou destaque no meio cultural 

canadense. Além de Noah, a filmografia de Cederberg é composta pelos curtas-metragens Fruit Loops 

(2010), Gumboots (2012) e The One That Stares Back (2013), enquanto a de Woodman traz os títulos 

Katie Chats (2011) e Children Film Centre (2013). Conquanto tenham trabalhado em conjunto em outros 

projetos artísticos durante os três anos anteriores à concepção e realização de Noah, esse foi o primeiro 

filme que concluíram juntos. Atualmente, ambos trabalham no setor de criação e realização em 

produtoras canadenses. 
76

 Como alternativa às produtoras e distribuidoras, houve a opção de promover a circulação do curta por 

meio de plataformas digitais. Cederberg disponibilizou a versão original de 17 minutos e 48 segundos 

gratuitamente no Vimeo, em maio de 2013. Até janeiro de 2019, 187 mil reproduções haviam sido 

registradas nessa plataforma. Em novembro do mesmo ano, a mesma versão foi enviada ao Youtube que, 

até janeiro de 2019, havia assinalado cerca de oito mil visualizações. 
77

 A indicação da “minutagem” aparecerá em alguns momentos do texto, empregada como um dos 

recursos que nos ajudará a expressar a nossa visão acerca da forma como o tempo é construído em Noah, 

a maneira como as personagens o experimentam.  
78

 Youporn é um website de compartilhamento de fotos e vídeos pornográficos. 
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câmera enfoca a entrada para a visualização de vídeos pornográficos amadores, o sinal 

associado à chamada do programa de mensagens instantâneas do Facebook é ouvido. O 

som do vídeo do Youporn é reproduzido ao mesmo tempo em que uma janela de 

conversa do aplicativo de mensagens do Facebook é aberta. Nela, vemos uma 

mensagem da personagem Amy Schultz perguntando se pode conversar com a pessoa 

que está diante da tela que nos é mostrada. Nesse momento, ainda não é possível ao 

espectador ter certeza sobre a identidade da personagem diante do computador, uma vez 

que nada além das execuções de tarefas computacionais é exibido. Apenas a tela é 

enfocada pela câmera. Ainda assim, é factível supor, especialmente por conta do nome 

registrado na caixa de entrada do sistema, ser Noah o responsável pelos comandos 

computacionais, o que será confirmado no decorrer do curta. Ele, que despontará como 

protagonista do filme, responde positivamente à questão de Amy. Ao 1′01″, a aba com o 

vídeo pornográfico ganha primeiro plano e a seta do mouse zera o seu volume ao passo 

que uma janela acusando a chamada de Amy (sob o nome de usuária “Amy babie”) via 

Skype ganha destaque.  

 A seta vai em direção ao ícone para chamada de vídeo e podemos ver tanto Amy 

quanto Noah por meio da filmagem realizada pelas câmeras de vídeos de seus 

respectivos computadores e transmitidas pelo Skype. Ele é um adolescente branco com 

cabelos escuros. Ela, também jovem e branca, tem cabelos longos castanhos.  

 O enfoque muda a cada segundo. Ora está nela, ora nele, ora nos demais 

websites, de forma a indicar os pontos de atenção para os quais o olhar de Noah está 

voltado. Isto é, o enfoque que a câmera dá para determinada área da tela do computador 

de Noah indica o enfoque dado pelo próprio protagonista a alguma das atividades ali 

desenvolvidas. Como afirma Vsevolod Pudovkin, “a lente da câmera substitui o olho do 

observador, e as mudanças no ângulo da câmera devem se sujeitar a condições idênticas 

às dos olhos do observador” (PUDOVKIN In XAVIER, 1983, p. 60), no processo de 

montagem dos filmes, em alusão à figura imaginária de um terceiro elemento que 

observa os acontecimentos apresentados pela cena. Em Noah, a figura do observador é, 

em todos os momentos, o protagonista, sendo que a lente da câmera não mostra, senão, 

as telas de produtos tecnológicos, consistindo uma maneira inovadora de fazer cinema.  
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 Pudovkin continua:  

torna-se clara a maneira pela qual a montagem pode trabalhar 

sobre as emoções. Imagine um expectador excitado com alguma 

cena que se desenvolve muito rapidamente. O seu olhar agitado 

é lançado rapidamente de um lugar para o outro. Se imitarmos 

esse olhar com a câmera, conseguiremos uma série de imagens, 

pedaços que se alternam rapidamente, criando um roteiro 

emocionante na construção da montagem (PUDOVKIN In 

XAVIER, 1983, p. 60).  

 

 No excerto acima, é sublinhada a imitação da câmera diante do olhar agitado. 

Imagens rapidamente alternadas imprimem à cena agitação, perigo, apreensão. Assim, a 

montagem fílmica trabalha com as emoções. A inquietação não é o único exemplo. A 

montagem pode também expressar tranquilidade a partir de tomadas longas, para citar 

outra possibilidade ou, ainda, dúvida. Neste caso, pode contrastar duas opções 

apresentadas na sequência. Em Noah, sendo o protagonista a encarnação da figura do 

observador e, portanto, da própria câmera, a alternância rápida e constante dos enfoques 

de imagem indica o seu estado de excitação. Uma vez que as atividades mostradas no 

filme parecem ser parte do dia a dia dessa personagem, dada a sua familiaridade com os 

aplicativos e websites acessados, tal estado de excitação não é apresentado como algo 

extraordinário, mas sim habitual, corriqueiro. 

 No diálogo via Skype com Amy, Noah pergunta “Can you see me?”. Ela 

responde “Yeah, what are you doing?”. Ele diz “Oh, I…I was just looking at this…”
79

 

enquanto deixa momentaneamente o Youporn e realiza uma busca por imagens de gatos 

na página inicial do Google. Ele envia a fotografia de um gatinho e tal imagem 

completa o sentido de sua última fala. Amy reclama, diz que ele já lhe havia enviado 

essa imagem, o que aparece como indício da desatenção de Noah, de seu esquecimento 

em relação à fotografia. Exposto a inúmeras imagens, realizando diversas ações 

concomitantes, não recorda que a fotografia já fora enviada anteriormente. 
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 Não há uma versão brasileira do filme, sendo assim, optamos por trazer os diálogos em seu formato 

original, em língua inglesa, oferecendo traduções livres em notas de rodapé.  

Em livre tradução: Você consegue me ver? Ela responde: Sim, o que você está fazendo? Ele diz Oh, eu... 

eu estava apenas olhando para isso... 
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 Na sequência, ao 1′40″, nova janela do programa de mensagens instantâneas do 

Facebook é aberta e Noah passa a conversar com um usuário identificado pelo nome de 

Kanye East. Ele digita uma resposta para Kanye enquanto conversa via chamada de 

vídeo com Amy que, por sua vez, lhe pergunta sobre a inscrição para a Universidade. 

Terminando de digitar a resposta a Kanye, Noah responde “Sorry”
80

 a Amy, 

demonstrando não ter ouvido, entendido ou retido a questão. Não houve qualquer falha 

técnica capaz de impossibilitar a comunicação entre ambos; sendo assim, a fala de Amy 

chegou aos ouvidos de Noah. Não obstante, ele não é capaz de registrar ou recordar a 

informação, protagonizando novo episódio de desatenção vinculado, acreditamos, à 

quantidade de ações desempenhadas ao mesmo tempo e à recepção de grande fluxo de 

estímulos advindos da execução de diversas tarefas computacionais.  

 Amy, por sua vez, repete a pergunta ao passo que, após um clique sobre o nome 

da garota, ele acessa o perfil disponibilizado por ela no Facebook cuja foto principal 

mostra os dois (Noah e Amy) abraçados. Noah não entende a questão que lhe é feita por 

não fixar sua atenção nela. Troca mensagens com Amy e Kanye ao mesmo tempo, além 

de acompanhar perifericamente a execução dos demais comandos previamente iniciados 

por ele. Conquanto a sequência de enfoques em determinados aplicativos abertos na tela 

do computador indique que os olhos do protagonista estejam momentaneamente 

voltados a eles, seus sentidos seguem percebendo e registrando as demais execuções. A 

reprodução do vídeo do website Youporn continua e a aba de acesso ao Facebook segue 

aberta. Ou seja, a personagem é exposta a diversos estímulos concomitantes procurados 

por ela mesma, como ocorre ao 1′57″, momento no qual Noah acessa um novo website 

enquanto o diálogo com Amy prossegue. Dessa vez, trata-se de um jogo on-line baseado 

em corridas de atletismo. 

 Ele passa a controlar o avatar
81

 dando-lhe movimentos incompatíveis com os 

objetivos do jogo, uma vez que seu corpo é inclinado para trás repetidamente sem 

ultrapassar a linha de largada, indicando que o propósito de Noah não é vencer, nem 

procurar atender aos objetivos da competição, mas realizar uma nova atividade que 

possa ocupá-lo e estimulá-lo. Afinal, uma vez que a atenção da personagem está 

dispersa em diferentes ações, vencer o jogo torna-se uma tarefa especialmente difícil, 
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 Nesse diálogo, o termo “sorry” é empreendido como um pedido para que Amy repita o que foi dito. 
81

 Nos jogos on-line e de videogame, o termo avatar diz respeito aos personagens que podem ser 

controlados pelo jogador (LOPES, 2012, p.3-4).  
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pois, para tanto, certas habilidades e alguma dedicação seriam necessárias, algo que não 

parece estar em seu horizonte no momento. Ele brinca com o avatar sem preocupar-se 

com a vitória enquanto Amy diz não saber como será o ano seguinte. Ela afirma que 

estudarão em Universidades localizadas em diferentes cidades e conhecerão pessoas 

novas, reiterando que não quer que ele deixe de viver coisas por conta dela. Ele afirma 

que entende a dificuldade de um relacionamento à distância, mas destaca a importância 

de Amy em sua vida.  

 Tal como fizemos com Medianeras, procuraremos discutir os sistemas 

relacionais existentes em Noah para facultar a compreensão dos valores, hierarquias e 

redes de troca presentes no filme (SORLIN, 1977, p. 237). Para tanto, delimitaremos 

aquele que nos parece o seu principal grupo, o dos usuários de computadores e telefones 

celulares. Noah, Amy e Kanye são os seus representantes mais importantes. Não 

obstante, todas as personagens do filme pertencem a esse grupo. Sem qualquer exceção, 

todas entram em cena a partir de mensagens de texto, voz e ou vídeos disponibilizados 

por aplicativos de computador. Muitas delas são igualmente construídas a partir de 

perfis em redes sociais e fotografias digitais e por meio de comandos de tarefas 

computacionais (como abertura e fechamento de websites, inicialização de jogos on-

line, execução de músicas, etc.). 

 Noah, Amy e Kanye são jovens chegando à idade universitária. Estão 

finalizando os estudos na educação básica e planejando a entrada na universidade. Não 

temos informações sobre as famílias das personagens (supondo que tenham família), o 

número de coabitantes, a renda, porém sabemos que o ensino superior
82

 é um plano 

consistente e que todos os jovens possuem acesso à internet e a aparelhos de 

comunicação digital. Aliás, a mudança de cidade ocasionada pelo início dos estudos 

universitários é a causa das complicações que começam a ganhar espaço na trama. 

Ademais, não fazem qualquer menção a uma atividade profissional. Os hábitos de Noah 

demonstram fluência na rede de internet, indicando que dedica parte considerável de 
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 Em 2014, o Canadá manteve-se entre os dez países com os maiores índices de desenvolvimento 

humano do mundo, salientando o amplo acesso à educação, saúde e renda de sua população (Fonte: 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html - acesso em 09/06/2020). 

Se recorrermos ao Índice de Gini, veremos que o Canadá está entre os países com menos desigualdade 

social (Fonte: https://www.statista.com/statistics/613030/measure-of-income-inequality-in-canada/- 

acesso em 09/06/2020). Nesse sentido, seria muito difícil tentar determinar a classe social das 

personagens a partir dos elementos fílmicos. Parece-nos mais interessante enfocar o modo de vida de 

Noah, Amy e Kayne. 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html%20-%20acesso%20em%2009/06/2020
https://www.statista.com/statistics/613030/measure-of-income-inequality-in-canada/-
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seu tempo às atividades na rede. Sendo assim, ainda que não possamos fazer mais do 

que conjecturar, ele não parece ter alguma atividade profissional. Ou seja, dependeria da 

renda de outros para sustentar-se. Além disso, as personagens comunicam-se em inglês, 

o que aponta que fazem parte da porção canadense de colonização britânica. A 

indicação do Estado de Ontario nos campos de nascimento e habitação atual do perfil de 

Amy no Facebook ajuda-nos a sustentar essa percepção. 

 Nesse momento, aos 3′17″ a chamada é abruptamente encerrada durante a fala de 

Noah. A seta preta do sistema de navegação, então, passeia sem destino certo pela tela, 

indicando quão perdido e sem direção a personagem se sente. Nesse sentido, se o 

enfoque da câmera representa o enfoque do olhar de Noah, a seta é controlada pelo 

movimento de sua mão sobre o mouse e fornece indícios acerca de seu estado de ânimo. 

No momento em que a chamada por Skype é interrompida, deixamos de visualizar o 

rosto do protagonista, perdendo os elementos que sua expressão facial forneceria. A seta 

passa, por sua vez, a explicitar o estado de Noah mais intensamente. De maneira geral, 

ela cumpre essa função durante todo o filme; todavia, nos momentos em que o rosto 

dele escapa do enfoque, é possível percebê-la em evidência. Além da velocidade e do 

sentido dos movimentos feitos por ela na tela, há os cliques sobre ícones 

computacionais e a seleção e consequente realce de itens específicos (especialmente 

palavras e frases), fatores que nos ajudam a perceber e compreender os sentidos das 

ações do protagonista no decorrer do filme. Ou seja, durante grande parte do curta, esse 

é o principal recurso por meio do qual os sentidos de suas ações são construídos, 

tornando-se inteligíveis. 

  Em conjunto com os enfoques da câmera sobre as telas de aparelhos 

tecnológicos que apontam o foco da atenção do protagonista, os movimentos da seta 

indicam que Noah e os aparelhos digitais por ele utilizados se confundem, se mesclam. 

No filme, Noah só pode ser alcançado mediante a execução de programas de 

computador e aplicativos de smartphones. A existência dessa e das demais personagens 

é dada exclusivamente por esses meios.  
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 Imediatamente, Amy envia a mensagem escrita “Sorry somethings wrong with 

my Skype. Lets talk l8r”
83

.
84

 As letras da resposta digitada por Noah aparecem 

paulatinamente no aplicativo de mensagens. Ele escreve: “Can you just come back 

online? Tell me what’s up”
85

 aos 3′38″. O emprego do termo “just”, aqui traduzido 

como “simplesmente”, evoca a naturalidade com a qual a conexão é tomada. “Estar on-

line”, para usar a expressão de Noah, é visto pela personagem como o estado normal. A 

desconexão de Amy, portanto, escapa dessa normalidade e provoca estranhamento e 

preocupação. Somada ao conteúdo da conversa, a desconexão é entendida por Noah 

como um sinal de rompimento. Desconectar-se do aplicativo significa desconectar-se de 

Noah, romper a relação.  

  O enfoque da câmera detém-se no Skype por dois segundos, diferenciando-se das 

passagens anteriores nas quais a duração do enfoque não ultrapassa um segundo, o que 

representa a espera de Noah, sua expectativa com relação à resposta. Em seguida, ele 

digita uma mensagem para Kayne na janela já aberta do mesmo aplicativo de 

mensagens: “Dude I think shes breaking up with me”
86

 aos 3′45″. Aos 3′49″, a seta negra 

direciona-se ao botão de play do reprodutor musical e uma canção diegética (Ram on de 

Paul MacCartney) entra em cena. Aos 3’51″, a seta é dirigida para o ícone de 

atualização da página do Facebook, selecionando e realçando o status de 

relacionamento divulgado por Amy em seu perfil nessa rede social: “In a relationship 
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 A opção por trazer os diálogos no idioma original é orientada pelo intuito de aproximar o leitor do 

filme em questão e de nossa interpretação dele. Nos outros filmes analisados neste trabalho, essa saída 

não nos surgiu como uma necessidade porque as traduções das falas e textos escritos das personagens nos 

pareceram satisfatórias e puderam transmitir o teor das palavras e frases, dentro dos limites e perdas 

inerentes a qualquer tradução. O mesmo não ocorre com Noah que, frisamos, não dispõe de uma versão 

brasileira e, portanto, não tem uma tradução oficial para o nosso idioma. Apesar de este ser um aspecto 

importante, não corresponde à totalidade da nossa motivação. Motiva-nos, também e sobretudo, oferecer 

ao leitor a chance de acessar as caraterísticas da linguagem empregada pelas personagens, na qual se 

percebem marcas etárias e da esfera onde os diálogos acontecem. É o caso da expressão “l8r”, em que a 

junção de “l”, o número “eight” e a letra “r” significa “later”. Em português, tarde ou mais tarde. Trata-se 

de uma expressão herdeira das mensagens de tipo SMS, inicialmente cobradas pelas operadoras segundo 

o número de caracteres. Quanto menos caracteres possuíam, mais baratas eram. Nos aplicativos usados 

pelas personagens de Noah, o número de caracteres é livre, não existe essa sorte de cobrança. Ainda 

assim, expressões como “l8r” são usadas pelas jovens personagens. Dessa forma, a supressão de letras 

afina-se com o intuito de aproveitar o tempo ao máximo. Quanto menos letras, menor é o tempo de escrita 

e leitura, tornando a comunicação mais rápida, gerando a impressão de aceleração. A pontuação é outro 

aspecto interessante. O emprego parco de vírgulas e apostrofes diminui as pausas, enquanto a abundância 

de pontos de exclamação e interrogação é uma forma econômica, textualmente falando, de expressar 

intensidade.  
84

 Em livre tradução: Desculpe alguma coisa está errada com meu Skype...Vamos conversar mais tarde. 
85

 Em livre tradução: Você pode simplesmente voltar a conectar-se? Diga-me o que está acontecendo.  
86

 Em livre tradução: Cara, eu acho que ela está terminando comigo. 
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with you”. Ou seja, a página de Amy em uma rede social é a fonte a partir da qual Noah 

busca informações acerca de seu relacionamento amoroso. É por esse meio que a 

personagem procura saber se continua ou não namorando. A partir do Facebook, dentre 

outros, Noah interpreta as ações de Amy. Em seguida, a página é atualizada novamente, 

comprovando-se a manutenção do status de relacionamento exposto no perfil.  

 Noah e Kayne seguem se comunicando, discutindo o que aquele acredita ser o 

final do relacionamento. Diante da exposição de Noah sobre o comportamento de Amy, 

Kayne usa repetidamente o xingamento “bitch”
87

 (alongando, uma vez, o som do “i” 

pela repetição dessa letra), usando o artifício das letras maiúsculas para expressar raiva 

e apoio às reclamações do seu amigo. Quando Noah relata o diálogo com Amy com 

maior exatidão, Kayne, então, faz um alerta sobre a possibilidade de que ele esteja 

exagerando. Aos 4′44″, outro comando de atualização revela uma mudança na fotografia 

no perfil de Amy no Facebook. A foto em que ela e Noah apareciam abraçados é 

substituída por uma imagem de Amy sozinha sentada sobre a grama segurando uma 

garrafa de plástico. Noah avisa a Kayne sobre a mudança. Ao clicar sobre a fotografia 

de Amy, o protagonista pode ler os comentários deixados por outros usuários da rede 

social
88

. Dentre os que ali aparecem, há um enfoque no escrito por Dylan Ramshaw 

cujos dizeres são “lookin good girl"
89

, no mesmo momento em que a seta seleciona a 

frase, dando-lhe destaque azulado. Tal destaque vai ao encontro da importância dada 

por Noah ao comentário. O realce promovido pela seleção da frase é a ênfase dada pelo 

protagonista, que encontra outros comentários do mesmo autor em diversas fotos de 

Amy. O clique seguinte busca o perfil de Dylan no Facebook, no qual poucas 

informações são encontradas.  

 O enfoque da câmera é novamente voltado para a troca de mensagens ente Noah 

e Kayne, mostrando os últimos recados deste, no qual diz que uma nova foto de perfil 

pode revitalizar a vida social e não significa que Amy queira romper o relacionamento. 
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 Em linhas gerais, “bitch” faz referência a uma mulher cujo comportamento é moralmente reprovável, 

seja por ter atitudes sexuais vistas como questionáveis ou por não ser confiável. Kayne não é o único a 

usar essa expressão em referência à Amy. Em sua fotografia mais recente no Facebook, Caitlin 

McConkey usa o plural da expressão em um dos comentários, depois de mencionar o nome do parque e a 

data em que a foto foi tirada. É provável que Caitlin estivesse junto a Amy no parque, que sejam amigas. 

Ou seja, “bitch” pode ser mais ou menos ofensivo dependendo do contexto. Na fala de Kayne, é 

empregado como uma ofensa. 
88

 Os comentários são feitos quase imediatamente após a mudança da fotografia, indício de que as 

personagens estavam conectadas ao Facebook. 
89

 Em livre tradução: Você está bonita, menina. 
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Noah, por sua vez, envia uma mensagem para Kayne perguntando sobre Dylan. Até esse 

momento, Ram on continua sendo reproduzida. Sua letra é composta por apenas dois 

versos - “Ram on give your heart to somebody / soon right away, right away” – 

pronunciados em conjunto à melodia formada pelo som da guitarra elétrica, bateria e do 

baixo. “Ram on” não tem uma única tradução. Carrega a acepção de bater e tocar de 

forma figurada, como um estalo. Nos versos, esse estalo é seguido pelo imperativo “dê 

o seu coração a alguém logo, imediatamente”, carregado de urgência, urgência no amor. 

Com a canção, imprime-se intensidade ao imediatismo presente nas cenas, fortalece-se a 

percepção de que o tempo deve ser completamente “aproveitado”. Nesse quesito, o 

amor, referenciado pelo ato de dar o coração a alguém, compartilha a lógica da 

aceleração temporal que discutiremos mais adiante.  

 Na resposta, Kayne afirma que Dylan é o cara mais legal do mundo (“nicest guy 

in the world”), que resgata filhotes e coisas do gênero. Eles seguem conversando sobre 

uma possível traição quando aquele sugere que Noah use a senha do Facebook de Amy 

para entrar na conta dela e conferir suas mensagens de texto, referindo-se a esse 

aplicativo de mensagens como “the home of infidelity”
90

.  

 Na sequência, vemos os campos de e-mail e senha de entrada na página inicial 

do Facebook, os quais são preenchidos com os dados da adolescente. Conectado à conta 

dela, Noah acessa o ícone de mensagens. Mediante o enfoque da câmera nas mensagens 

de Dylan, a introdução da música Master of Puppets, da banda estadunidense Metallica, 

faz-se presente, o que, por conta da agitação das notas tiradas da bateria e da guitarra 

elétrica, ajuda a construir a atmosfera de nervosismo e tensão do momento. A letra 

caminha no mesmo sentido: “End of passion play, crumbling away. / I’m your source of 

self-destruction / Veins that pump with fear, sucking darkest clear / Leading on your 

death’s construction”
91

, mencionando o esfarelamento do drama da paixão, a 

destruição, o medo e a morte. A tela passa a ser preenchida pelo histórico de mensagens 

trocadas por Amy e Dylan cujo teor é carinhoso. Noah pausa a música, indicando a 

necessidade de concentrar-se na leitura que acabara de iniciar. O enfoque é dado 

exclusivamente ao histórico entre os 7′27″ e os 7′54″, período no qual algumas frases são 
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 Em livre tradução: O lugar da infidelidade 
91

 Em livre tradução: Fim do drama da paixão, esfarelando-se / Eu sou sua fonte de autodestruição / Veias 

que pulsam com medo, sugando a mais escura claridade / Comandando a construção da sua morte. 
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destacadas pela seta, como “Thinking of you”
92

, escrita por Dylan, e “Dyl you’re so 

sweet”
93

, de Amy. Como podemos perceber, os conteúdos realçados são afetuosos e 

denotam proximidade entre Dylan e Amy, o que é interpretado por Noah como forte 

indício de infidelidade, tão forte que é visto como a comprovação das dúvidas acerca 

das quais havia conversado com Kayne.  

 Em seguida, como resposta ao que ele acredita ser uma prova da traição de Amy, 

acessa a área do perfil da jovem no Facebook relativa ao status de relacionamento e 

substitui os termos “em um relacionamento” por “solteira”. A seta passeia pela tela, dá 

voltas sobre a tecla “send” sem, contudo, finalizar a ação. Dirige-se, então, à lista de 

música e elege a canção I will love you always and forever, lançada na década de 1990, 

composta e interpretada por Donna Lewis. Em seguida, a janela relativa ao status de 

relacionamento volta ao primeiro plano e Noah clica no ícone “enviar”, confirmando a 

mudança no status de relacionamento do perfil de Amy enquanto a música romântica é 

reproduzida. O contraste com a anterior Master of Puppets é evidente.  

 A canção é fundamental na composição da cena, carregando-a de dramaticidade. 

Seu refrão “I love you always forever / Near and far closer together / Everywhere I will 

be with you / Everything I will do for you”
94

 é uma promessa de amor eterno na qual a 

localização geográfica dos amantes não aparece como um empecilho ou uma condição 

para a união de ambos; afinal, de acordo com o segundo verso, a proximidade entre eles 

estaria para além dessa questão, ganhando características transcendentais. A canção 

afina-se, por um lado, com a relação entre Amy e Noah: interagem à distância, 

comunicam-se por meio de aplicativos que operam a partir da rede de internet e das 

tecnologias de telefonia celular. Ou seja, sua relação amorosa é construída, entre outros 

fatores, pelo emprego de aparelhos que permitem a comunicação, apesar da distância 

geográfica. Assim, parece que, como expressa a música, a proximidade independe da 

localização espacial, se perto ou longe. Por outro lado, ao menos para Amy, o 

afastamento duradouro provocado pela inserção em Universidades longínquas é uma 

fonte de preocupação, o que denota a diferença entre o afastamento ligeiro de duas 

pessoas que habitam lugares contíguos e o dos que se encontram separados por longas 
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 Em livre tradução: Pensando em você 
93

 Em livre tradução: Dyl, você é tão doce 
94

 Em livre tradução: Eu sempre amo você para sempre / Perto e longe estamos juntos e próximos / 

Estarei com você em qualquer lugar / Farei qualquer coisa por você.   
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distâncias por longos períodos
95

.  Para Noah, por outro lado, o futuro afastamento 

geográfico não parece emergir como uma questão, vide a despreocupação da 

personagem diante dos questionamentos de sua namorada na chamada de vídeo. 

 Por sua vez, a promessa de amor eterno presente na música destoa da marcante 

agilidade com a qual o rompimento amoroso é anunciado. Entre o encerramento da 

ligação e a mudança de status do relacionamento correm cerca de seis minutos. As 

atividades de Noah na rede são dinâmicas: websites e aplicativos são acessados em 

poucos segundos, além de várias execuções computacionais serem efetivadas ao mesmo 

tempo. O relacionamento amoroso desenvolve-se por meio de uma lógica semelhante, 

posto que a agilidade com a qual ele opera na rede pode ser também percebida na forma 

como acredita confirmar a infidelidade de sua namorada e anunciar o término do 

relacionamento via Facebook.  

 Por outro lado, conquanto as formas de operar na rede de internet e de 

relacionar-se amorosamente compartilhem a lógica assentada na velocidade, a canção 

traz valores românticos
96

 pautados na perenidade. I will love you always and forever 

refere-se ao ideal de amor sublime, indiferente ao tempo mensurável. A agilidade parece 

inconciliável com as concepções nela presentes; ainda assim, a eleição dessa canção 

assinala a mobilização do ideal amoroso que invoca a valorização do relacionamento 

duradouro e do encontro entre os amantes como sinônimo de “completude” absoluta e 

infindável.  
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 Em Distant Love: personal life in the global age, Elisabeth Beck-Gernsheim e Ulrich Beck (2014) 

definem os relacionamentos amorosos à distância a partir do componente espacial. Ou seja, são aqueles 

que, caracterizados por diversas dinâmicas, têm em comum a distância geográfica dos pares. 
96

 O romantismo enquanto movimento artístico teve início concomitantemente à Revolução francesa. Na 

música, encontrou terreno fértil nas partituras de Beethoven, Wagner e Schumann, entre tantos outros. O 

repúdio ao mundo, em conjunto com o elogio da idealização e a valorização da expressão dos sentimentos 

caracterizam o período. Na literatura, não é diferente. Contaminados pelas ondas de sentimentalismo que 

circulavam na Europa, os escritos românticos rejeitam o racionalismo do Classicismo e protagonizam “a 

efusão violenta de efeitos e paixões, as dissonâncias, a desarmonia em vez da harmonia. O subjetivismo 

radical derrama-se incontido (...)” (ROSENFELD & GUINSBURG, 1978, p. 266). Não pretendemos de 

forma alguma abarcar a relevância e a riqueza do romantismo, tampouco penetrar na extensa e plural 

produção desse período, mas apenas apontar o sentimentalismo, o subjetivismo e a idealização amorosa 

presentes em diversos romances dos séculos XVIII e XIX. Descendentes (mais ou menos próximos) do 

romantismo disseminaram-se, alcançando grande número de leitores. Na música popular do século XX, 

por sua vez, ressoam os atributos dos romances. A predileção pela temática amorosa, fortemente presente 

na produção musical popular, emerge nos versos das canções a partir da valorização dos sentimentos, do 

enamoramento, do amor eterno, da ideia de almas gêmeas, entre outros. A composição I will love you 

always and forever é um exemplo disso. 
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Ainda que as ações do protagonista apontem para um lado, ao trazer a música à 

cena, ele nos permite perceber a permanência de um ideal amoroso que indica outra 

direção. Os sentidos de “sempre” e “para sempre” da música significam, no filme, 

alguns instantes. Talvez as jovens personagens sob o signo da aceleração encarem o 

período de alguns dias como um tempo alargado. Talvez, compartilhem aspectos do 

ideal amoroso romântico, conquanto as suas ações sejam alheias à duração.  

 Elisabeth Beck-Gernsheim e Ulrich Beck (2018) problematizam a persistência 

atual do ideal amoroso romântico, percebido na busca por completude, proximidade 

emocional e sentido para a vida: 

If our emotional and mental stability depends on the close 

support of others, then love acquires a new significance as the 

very heart of our lives. It is an ideal combining romantic and 

permanent love growing from the close emotional bond between 

two partners and giving their lives substances and significance. 

My partner means the world to me, and the sun, and the moon, 

and all the stars as well
97

. (BECK & BECK-GERNSHEIM, 

2018, p. 49) 

 

 Visto pelos autores como uma das fontes de frustrações dos casais a partir do 

que denominam de “armadilha do amor romântico”, trata-se de uma espécie de 

emboscada à qual estão sujeitos todos os que compartilham, de alguma forma, desse 

ideal, uma vez que as expectativas do “amor romântico” são rompidas pelo cotidiano: 

“This is especially true where ‘romantic love’ is seen as the ideal, for the initial phase is 

full of excitement and joy fed largely on the fascinating otherness of the other and the 

unknown
98

” (BECK & BECK-GERNSHEIM, 2018, p. 87). 

 Podemos interpretar a canção I will love you always and forever como exemplo 

desse ideal, sendo a ideia do “para sempre” tomada pelas personagens do filme a partir 

da percepção do tempo que lhes é comum. No contexto do avanço tecnológico, as 

personagens compartilham uma compreensão do tempo e do espaço pautada na 
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 Em livre tradução: Se nossa estabilidade mental e emocional depende do suporte próximo dos outros, 

então o amor adquire um novo significado, bem como o próprio coração de nossas vidas. É uma 

combinação ideal de amor romântico e permanente que cresce a partir do estreito vínculo emocional entre 

dois parceiros e dá substância e significado às suas vidas. Meu parceiro significa o mundo para mim, o 

sol, a lua e todas as estrelas também. 
98

 Em livre tradução: Isto é especialmente verdadeiro onde o ‘amor romântico’ é visto como o ideal, pois 

a fase inicial é cheia de excitação e alegria, alimentada em grande parte pela fascinante alteridade do 

outro e do desconhecido.  
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aceleração, como discutiremos mais adiante, de forma que alguns minutos, horas ou 

dias podem ser vistos como uma eternidade. Ou seja, poucos instantes podem ser 

percebidos como uma extensão temporal duradoura.  

 Após validar a mudança do status de relacionamento no perfil de Amy, Noah 

acessa algumas fotografias dela enquanto a diegética I will love you always and forever 

segue sendo reproduzida. Alguns alertas sonoros despontam avisando a chegada de 

comentários públicos e mensagens privadas referentes à alteração. Dentre elas, um 

recado de Dylan oferecendo apoio à Amy. Noah lê as atualizações, desconecta-se da 

conta da jovem e desliga o computador como se, com isso, estivesse desligando-se de 

Amy, do problema do rompimento e dos desdobramentos de suas últimas decisões. 

Durante dois segundos, não é mostrada mais do que a tela negra (como a tela de um 

computador desligado) para, em seguida, surgirem enfocadas imagens que enquadram 

um relógio digital, número indicando data e um ícone relativo à situação da bateria e do 

sinal de conexão móvel na vertical. Trata-se da tela de um smartphone. O alerta de 

chegada de mensagens de texto é ouvido ao passo que um aplicativo de mensagens 

aparece tomando o centro da tela. Nele vemos escrita a frase “Did you hack my 

account?!?”
99

 sob o nome de Amy. Noah não responde. Fecha o aplicativo e retorna à 

tela inicial do celular onde as horas contadas pelo relógio, os dias marcados pelo 

calendário e o nível de bateria se modificam rapidamente por meio do recurso de 

aceleração das imagens. A data inicial, 28 de março, dá lugar a 12 de abril, indicando a 

passagem do tempo no filme. Evidencia-se o caráter matemático da concepção temporal 

existente em Noah, em que o tempo é numericamente demarcado e mensurado a partir 

de instrumentos como o relógio e o calendário. A mudança do nível de bateria funciona 

como mais um indicativo temporal: a bateria esvai-se conforme o tempo passa.  

 Muitos pensadores dedicaram-se à reflexão sobre o tempo. Galileu Galilei 

(1988) é um dos que concebeu a mensurabilidade temporal a partir do estudo do tempo 

do movimento. Seu pensamento é especialmente importante por impulsionar a ciência 

moderna. No discurso sobre a Lei da queda dos corpos, afirma: 
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 Em livre tradução: Você invadiu a minha conta?!? 
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O que entenderemos facilmente, se considerarmos a estrita 

afinidade existente entre o tempo e o movimento: do mesmo 

modo, com efeito, que a uniformidade do movimento se define e 

se concebe com base na igualdade dos tempos e dos espaços, 

assim também, mediante uma divisão do tempo em partes 

iguais, podemos perceber que os aumentos de velocidade 

acontecem com simplicidade; concebemos no espírito que um 

movimento é uniforme e, do mesmo modo, continuamente 

acelerado, quando, em tempos iguais quaisquer, adquire 

aumentos iguais de velocidade. (GALILEI, 1988, p. 160) 

 

 O tempo é, assim, tomado com um tanto quantitativamente mensurado, 

matematicamente medido a partir da sua afinidade com o movimento baseada na 

igualdade dos tempos e espaços. Dessas proposições, nasce a concepção de movimento 

linear posteriormente trabalhada por outros pensadores, como Isaac Newton, que, 

menos de um século após Galilei, escreve algumas das proposições basilares da Física. 

Nesse sentido, sua importância para a ciência ocidental é incontestável. Tomado de 

outra forma, mas ainda a partir do mesmo prisma, podemos dizer que encontramos no 

pensamento de Newton alguns dos princípios do pensamento ocidental. Partiremos da 

obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicada originalmente em 1687, 

cujo início, dentre outras coisas, debate o tempo absoluto e o relativo. O primeiro é o 

fluxo universal, é absoluto, flui sem relação com coisas externas. Também denominado 

de duração, independe dos corpos, da massa. O segundo existe em relação ao primeiro, 

pois opera como medida deste.  

I – O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e 

da sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com 

qualquer coisa externa e é também chamado de duração; o 

tempo relativo, aparente e comum é alguma medida de duração 

perceptível e externa (seja ela exata ou não uniforme) que é 

obtida através do movimento e que é normalmente usada no 

lugar do tempo verdadeiro, tal como uma hora, um dia, um mês, 

um ano. (NEWTON apud BURTT, 1983, p. 193) 

 

 Ou seja, de acordo com Newton, as medidas externas de duração – horas, dias, 

meses, anos, etc. – são usadas no lugar do tempo verdadeiro, oferecendo-lhe 

mensuração perceptível. Não são o tempo em si, mas uma medida dele. Prossegue: 
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Tempo absoluto, em astronomia, é distinguido do tempo 

relativo, pela equação ou correção do tempo aparente. Porque os 

dias naturais são de fato desiguais, apesar de serem comumente 

considerados como iguais e usados como uma medida de tempo; 

os astrônomos corrigem essa desigualdade para que possam 

medir os movimentos celestes por um tempo mais rigoroso. 

Pode ser que não haja algo como o movimento uniforme, onde o 

tempo possa ser rigorosamente medido. Todos os movimentos 

podem ser acelerados e retardados, mas o fluxo de tempo 

absoluto não é passível de mudanças. A duração ou 

perseverança da existência das coisas permanece a mesma, 

sejam os movimentos rápidos ou lentos, ou até completamente 

nulos. E, portanto, essa duração deve ser distinguida daquelas 

que são apenas suas medidas perceptíveis, a partir das quais 

aquela é deduzida através da equação astronômica. (NEWTON, 

2016, p. 46) 

 

 Os números exprimem conceitos quantitativos constantes desconhecidos pelo 

tempo absoluto cuja natureza escapa da mensurabilidade. Newton assim observa a 

Astronomia, distinguindo o tempo absoluto do relativo ao evidenciar a necessidade de 

igualar os movimentos celestes desiguais a partir de medidas comumente aplicadas. 

Desse modo, o movimento uniforme, expressão da relação perfeita entre tempo e 

espaço, pode não existir a não ser no tempo relativo. A mecânica newtoniana, menos 

voltada às elaborações sobre o tempo absoluto e o seu caráter divino
100

, volta-se à 

mensurabilidade. É especialmente essa faceta da obra de Newton que irá perdurar nos 

estudos da Física e Matemática desenvolvidos no correr dos últimos séculos, condição 

para os avanços tecnológicos conhecidos atualmente.  

 Os princípios do tempo da mecânica newtoniana regem as Leis da Inércia, da 

Superposição de Forças e da Ação e Reação. Em conjunto com o espaço, no tempo 
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 Tanto a ideia de tempo quanto a de espaço desenvolvidas por Newton discutem Deus. Em De 

Gravitatione et Aequi pondio Fluidorum, escreve “Space is a disposition of being qua being. No being 

exist or can exist which is not related to space in some way. God is everywhere, created minds are 

somewhere, and body is in the space that it occupies; and whatever is neither everywhere nor anywhere 

does not exist. And hence it follows that space is an effect arising from the first existence of being, 

because when any being is postulated, space is postulated” (NEWTON, 1978, p. 136) cuja livre tradução 

seria: Espaço é uma disposição de ser qua ser. Nada existe ou pode existir que não esteja relacionado ao 

espaço de alguma forma. Deus está em todos os lugares, mentes criadas estão em algum lugar, e o corpo 

está no espaço que ele ocupa; e qualquer coisa que não esteja em todos os lugares ou em algum lugar não 

existe. Assim, segue-se que o espaço é um efeito surgido da primeira existência, pois quando qualquer ser 

é postulado, o espaço é postulado. Acerca da concepção de Deus na obra newtoniana, David Gregory 

(2002) afirma que Newton defende a onipresença de Deus. Está, portanto, presente em todo o espaço, que 

é sua criação, sem, contudo, confundir-se com ele.  
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linear, unidimensional e contínuo, os fenômenos físicos ocorrem. O tempo flui 

independentemente do referencial. Isso significa que quaisquer observadores em inércia 

perceberão o tempo da mesma maneira se utilizarem intervalos iguais para medi-lo. Ao 

lado da uniformidade, características como continuidade e homogeneidade constituem 

as concepções de Newton sobre o tempo, posteriormente debatidas por Albert 

Einstein
101

 na Teoria da Relatividade. Certamente, os estudos de Galilei, Newton e 

Einstein mereceriam um debate mais detalhado do que podemos realizar aqui. Nosso 

objetivo não é o aprofundamento dessas teorias, mas a contextualização mínima da 

tradição moderna sobre o tempo, marcada pelo emprego da matemática.  

 Em Noah, o uso do recurso da aceleração mediante a apresentação das imagens 

do relógio, dia do mês e bateria corrobora o fortalecimento da ideia, construída no 

filme, de aceleração temporal. Não há limites rígidos que separem o protagonista dos 

aparelhos tecnológicos. Pelo contrário, a confusão entre Noah, o seu computador e 

telefone celular provém dos enfoques e movimentos de câmera completamente voltados 

às telas, das ações desenvolvidas na rede de internet, do movimento da seta na área de 

trabalho e das fotografias e vídeos digitais. Como afirmamos, a personagem é elaborada 

dessa forma. A velocidade das ações que empreende na rede, das imagens e textos aos 

quais é exposto – de forma alguma de maneira passiva – ajuda a constituí-la. O tempo 

privilegiado pelo curta é o matematicamente mensurado, herdeiro da vinculação entre 

tempo e espaço pensada por estudiosos como Galilei e Newton. Se tomarmos a teoria 

deste último, seria o tempo relativo. Os aparelhos tecnológicos, resultados dos avanços 

matemáticos e físicos, são frutos da técnica e não podem calcular senão medidas de 

duração, como horas, minutos e dias. As atividades desempenhadas por Noah são 

computadas como dados configurados a partir do relógio, do calendário e de uma barra 

de bateria. Diferentemente dos dois primeiros, instrumentos técnicos usualmente 
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 Diversos artigos de Einstein têm a Teoria da relatividade como objeto. As citações seguintes foram 

retiradas de um artigo publicado em 1938 e não fazem mais do que introduzir o pensamento desse físico 

sobre o tempo: “quando um homem se senta com uma linda mulher por uma hora, parece que é um 

minuto. Mas deixe-o sentar-se em um fogão quente por um minuto e parecerá mais longo que qualquer 

hora. Isso é relatividade” (EINSTEIN, 2003, p. 39). Continua, “o estado de espírito do observador 

desempenha um papel crucial na percepção do tempo (...) não é nem o ponto de espaço, nem o instante de 

tempo em que qualquer coisa acontece, que tem realidade física, mas sim o próprio acontecimento” 

(EINSTEIN, 2003, p. 39). Com isso, Einstein manifesta a importância do observador e do acontecimento, 

em debate com as propostas de Newton.  
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empregados na mensuração do tempo há séculos
102

, a barra de bateria é uma novidade 

significativa. Acentua a noção de que a percepção temporal de Noah é vinculada aos 

aparelhos tecnológicos modernos cujas interfaces dispõem de marcadores digitais do 

nível de carregamento. A proximidade da personagem com tais aparelhos é tamanha que 

a barra de bateria se torna uma medida perceptível, um novo marcador.  

 Nesse sentido, recordamos as palavras de Siegfried Kracauer, um dos inúmeros 

críticos das apropriações das concepções matemáticas sobre o tempo. No ensaio A 

viagem e a dança, em O ornamento da massa: ensaios (2009), ao buscar as relações 

originais em torno da crescente mecanização de ambas as instituições mencionadas no 

título, Kracauer conclui:  

Certamente, pois não resta nada mais a desejar para um homem, 

apenas portador do intelecto que a feliz superação das barreiras 

espaciotemporais que confirma sua soberania racional. Quanto 

mais tenta, no entanto, lidar com as coisas com o auxílio da 

matemática, mais se torna ele mesmo um dado matemático no 

espaço e no tempo. A sua existência se decompõe em uma série 

de atividades impostas pela organização, e nada corresponde 

mais à mecanização porque ele, por assim dizer, se reduz a um 

ponto, a um membro do aparato intelectual. (KRACAUER, 

2009, p. 86) 

 

 Ao pensar de forma matemática, o homem se torna um dado matemático. Ao 

procurar confirmar a sua soberania racional, busca a superação das barreiras 

espaciotemporais, diz o autor. Kracauer acompanha a inauguração das linhas de 

produção, mas não enxerga a mecanização apenas onde ela aparece com mais clareza. 

Enxerga-a também na dança e na viagem, apontando para o lugar da técnica no 

cotidiano. A mecanização do taylorismo e dos movimentos rigidamente ritmados dos 

passos de dança anuncia que a vida é invadida pela técnica. Nesse sentido, “este 

intelecto (…) engendra a técnica e conduz a uma racionalização da vida e submete a 

vida à técnica” (KRACAUER, 2009, p. 85).  Por meio dessa espécie de abordagem, o 
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 Nesse quesito, é importante demarcar uma diferença significativa. O tipo de relógio presente no filme 

é digital e, portanto, diferente dos relógios solares e analógicos cuja presença secular é verificada em 

diversas culturas. O relógio digital, ainda que tenha como princípio a mesma marcação temporal de um 

relógio analógico, suprime a visualização do espaço, embutido no correr dos segundos, minutos e horas. 

Não é necessário dizer que o relógio digital é uma invenção razoavelmente recente, mas é interessante 

atentar para o fato de que as suas versões mais modernas de pulso mensuram não apenas o tempo, mas 

atividades corporais como o batimento cardíaco, os passos e o gasto calórico, alargando as possibilidades 

de mensurabilidade, encontradas também na forma de lidar com o corpo. 
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autor revela o debate com a noção weberiana de racionalização, pensada por Kracauer a 

partir de vasta sorte de temas pinçados da sociedade capitalista do último século.  

 No filme, Noah é um conjunto não uniforme de algoritmos computacionais: o 

passeio e os cliques da seta, as palavras digitadas nos programas de conversa, os 

websites. O protagonista e as demais personagens, já dissemos, são construídos dessa 

forma. No curta, não existem ações fora do conjunto de algoritmos matemáticos 

constituintes dos programas de computador. Ao afirmarmos que os limites entre Noah e 

os aparelhos tecnológicos são confusos, afirmamos também que os princípios 

tecnológicos que regem esses aparelhos orientam as personagens. Dentre tais princípios, 

o temporal tem maior destaque no filme cujas imagens desdobram o desenrolar 

ininterrupto de uma sequência de instantes. Se, como apontamos, a concepção temporal 

privilegiada pela cultura ocidental e explorada no filme é pensada em vínculo com o 

espaço, as alusões ao tempo acarretam alusões ao espaço.  

 A velocidade e a simultaneidade dos acontecimentos expressam como as 

dimensões temporal e espacial aparecem no âmbito tecnológico, recordando-nos a 

percepção newtoniana segundo a qual a simultaneidade de eventos é absoluta. 

Conquanto o tempo da teoria de Newton seja unidimensional, o espaço possui três 

dimensões, permitindo que os eventos ocorram simultaneamente. A urgência de Noah, 

para quem a espera parece inconcebível e a reflexão indesejável, é uma expressão da 

forma como tal velocidade constitui a sua sensibilidade. Noah parece perceber o tempo 

como uma sequência de instantes. Assim, a ideia de que os eventos estão dispostos em 

“pontos” do espaço é potencializada de maneira a perder de vista o fluxo temporal 

contínuo.  

 A noção matemática do tempo e espaço desenvolvida por Galilei e, 

posteriormente, por Newton, não necessariamente acarreta o que Kracauer concebe 

como a “decomposição” da existência humana em uma série de atividades organizadas 

tecnicamente que reduzem o homem a um dado no tempo e no espaço. Parece-nos que, 

no contexto do capitalismo moderno, tal noção temporal matemática ganha força em 

conjunto com a contabilidade monetária. Ou seja, no contexto de ascensão do espírito 

do capitalismo, resumidamente delineado pela ideia de que “tempo é dinheiro”
103

, uma 
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 Pela expressão “tempo é dinheiro”, resume-se o delineamento provisório do que Max Weber (2004) 

entendeu por espírito do capitalismo, retirado do conhecido sermão de Benjamin Franklin, do qual 
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organização temporal rígida passa a ser encarada como necessidade para os que 

procuram sinais da salvação na ascese. Segundo anuncia Weber (2004), com o avanço 

dos anos, vai ser encontrada cada vez menos a ética religiosa do protestantismo ascético 

e cada vez mais uma disposição muito importante para a intensificação do espírito do 

capitalismo. O tempo passa a ser visto como algo que precisa ser “aproveitado” para 

tornar-se rentável por meio do trabalho (entendido a partir das noções de profissão e 

vocação) e da contabilidade precisa; assim, torna-se (um) lugar da racionalização e do 

avanço rumo à acumulação.  

 O avanço do capitalismo moderno coincidiu com a ascensão das fábricas, 

principal núcleo de trabalho das então incipientes sociedades industriais. Na 

organização da fábrica, métodos continuamente aprimorados para aperfeiçoar e acelerar 

a produção ganham espaço. O fordismo e o taylorismo são parte desses esforços. 

Aplicados de forma a dinamizar a produção, expressam como a noção temporal 

matemática foi tomada no ocidente com o intuito de multiplicar o lucro e promover a 

acumulação de capital.    

 Ao estudar a viagem e a dança, Kracauer anuncia que o pensamento técnico, 

matematicamente concebido, não está restrito à fábrica, uma vez que é encontrado em 

diversas manifestações culturais. Com isso, o autor afirma que semelhante concepção 

temporal não se limita à produção. Pelo contrário, manifesta-se inclusive em dimensões 

que poderiam ser tomadas à primeira vista como distantes do processo produtivo. A 

dança, uma manifestação artística, e a viagem, usualmente vivida justamente em 

momentos de interrupção do trabalho, são igualmente orientadas por concepções 

espaciotemporais matemáticas cujo produto é a mecanização.  

 

                                                                                                                                                                          
citaremos a parte final: “Quem esbanja um groat {quatro pence} por dia esbanja seis libras por ano, que é 

o preço para o uso de cem libras. Quem perde a cada dia um bocado de seu tempo no valor de quatro 

pence (mesmo que sejam só alguns minutos) perde, dia após dia, o privilégio de utilizar cem libras por 

ano. Quem desperdiça seu tempo no valor de cinco xelins perde cinco xelins e bem que os poderia ter 

lançado ao mar. Quem perde cinco xelins não perde só essa quantia, mas tudo o que com ela poderia 

ganhar aplicando-a em negócios — o que, ao atingir o jovem uma certa idade, daria uma soma bem 

considerável” (FRANKLIN apud WEBER, 2004, p. 44). Nele está contida a ideia de que o indivíduo tem 

o dever de multiplicar as suas posses como um fim em si mesmo. Weber volta-se especialmente à 

expressão desse ethos particular, existente no contexto do início do capitalismo moderno, segundo o qual 

o homem honrado interessa-se pelo aumento de suas riquezas a partir do aproveitamento do tempo por 

meio do trabalho e da contabilidade. Essa ética é o aspecto diferencial do espírito do capitalismo 

moderno.  
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 Ou seja, no capitalismo moderno, o tempo é esquadrinhado e, recordando uma 

vez mais a união entre as dimensões temporal e espacial, os movimentos também, de 

forma a “preencher” ambas as dimensões da maneira mais “proveitosa” possível. Por 

“proveitosa”, entenda-se vantajosa, sem perdas, sem desperdícios. Economicamente, 

isso equivale ao impulso para o aumento da riqueza. Fora da esfera econômica, parece-

nos, essa noção confunde-se com a excelência ou ao menos a busca pela excelência 

pautada na racionalização. Avançando, Maria Helena Oliva Augusto diria: “nessas 

condições, o exercício da razão não tem como objetivo maior a melhoria da vida da 

humanidade, mas dá-se em função da busca por maior riqueza ou do progresso pelo 

progresso” (OLIVA-AUGUSTO, 1994, p. 97), sublinhando o esvaziamento do 

conteúdo humanístico anteriormente atrelado à matriz racional. Enfraquecida a 

vinculação entre progresso e bem comum (entendido como avanço da humanidade), 

sobrepõe-se a técnica.    

  Dito de outra forma, a ideia é que as dimensões temporal e espacial, esmiuçadas, 

possam ser “ocupadas” tanto quanto possível, sendo desejável aumentar sempre a 

“ocupação”, alcançando parcelas cada vez menores pela divisão mais e mais precisa do 

tempo e do espaço. Ou seja, o “aproveitamento” do tempo – lido como a sua ocupação - 

transforma-se em um valor em si. Valor que passa a orientar as ações do homem 

moderno.  

 Com o avanço do conhecimento científico, as possibilidades de divisibilidade 

aumentam, como observamos na tecnologia. Quanto mais avançados os hardwares e 

softwares, menores e mais precisas são as mensurações das parcelas do tempo e do 

espaço. Ademais, quanto mais avançados os aparelhos tecnológicos, menos frações de 

segundos levam para cumprir um determinado processamento, mais velozes são na 

execução de tarefas. É também verdade que o avanço desses aparelhos permite que 

incorporem um número crescente de funções, tornando-se aptos à realização de novas 

incumbências. Na vida cotidiana, isso é traduzido na rapidez com a qual websites e 

aplicativos são acessados, mensagens são trocadas e imagens compartilhadas, sendo a 

rede de internet o centro dessas possibilidades. Trata-se tanto das funções quanto da 

velocidade com a qual são desempenhadas. A internet coloca dois ou mais 

computadores e outros aparelhos do tipo em comunicação por meio da transmissão 

veloz de dados. O avanço da internet (banda larga, 3G, 4G, 5G) significa o aumento da 
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velocidade e qualidade com as quais os dados são transmitidos. Consequentemente, 

significa o aumento da velocidade da comunicação entre as pessoas que utilizam 

aparelhos conectados pela rede e, de forma geral e mais assertiva, o aumento da 

velocidade de transmissão de conteúdos, uma vez que a troca de dados não depende 

necessariamente do controle humano de execuções computacionais. O aumento da 

velocidade, a rapidez com a qual tarefas são feitas, o impulso por “aproveitar” o tempo 

em sua totalidade geram o que temos denominado aceleração, que reside na 

compreensão do fluxo temporal como algo acelerado e na rapidez com a qual ações são 

realizadas.  

 A urgência de Noah liga-se ao aumento da velocidade. No filme, repetimos, o 

tempo é um punhado de instantes que parecem ignorar a fluidez. Ações simultâneas são 

protagonizadas pela personagem a partir do impulso de preencher o tempo e o espaço. 

Conquanto Oliva-Augusto sugira, a partir de referências a Anthony Giddens, a 

existência de uma noção moderna que não vincula tempo e espaço, apontando a 

vigência de uma concepção temporal oposta àquela que temos construído neste capítulo 

- segundo a qual a compreensão espacial do tempo é uma herança viva na atualidade – 

destaca também a primazia do agora e a necessidade de “vivência integral do momento 

presente, visto que é irrepetível, torna urgente o aproveitamento máximo do tempo 

disponível, no sentido de preenchê-lo com acontecimentos e obras” (OLIVA-

AUGUSTO, 1994, p. 96). Concordamos, assim, que a vida acaba por converter-se no 

uso do tempo transformado em esteira para realizações individuais. 

Não existe qualquer espera, mas a busca por eventos concomitantes, como ouvir 

música, participar de diálogos diferentes e visitar distintos websites ao mesmo tempo. 

As ações do protagonista são rápidas, não prezam a reflexão, mas o movimento.  A tela 

do computador é o espaço no qual a seta controlada por Noah expressa movimento 

ininterrupto. A definição da situação com Amy parece urgente ao protagonista, ecoando 

os versos de Ram on - “Ram on give your heart to somebody / soon right away, right 

away”. O amor parece também estar inserido na concepção matemática do tempo. Mais 

especificamente, na concepção temporal herdeira dos movimentos ocidentais modernos 

que buscamos discutir nos parágrafos anteriores. Vincula-se, portanto, ao impulso de 

dividir o tempo e o espaço de maneira milimétrica. Como mencionamos, acreditamos 

que a ocupação do tempo se tornou um valor em si, potencializado pelos avanços 
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tecnológicos que são, por sua vez, também frutos de ideia semelhante. Nessa 

perspectiva, o amor é pensado e sentido em conexão com esse valor e, assim, insere-se 

na aceleração. As imagens do filme desdobram ações rotineiras de alguns adolescentes 

canadenses. Dentre elas, destaca-se o relacionamento entre Noah e Amy, permitindo-

nos refletir sobre o tempo e o amor.  

 Vejamos o ciúme de Noah. Desconfiado, ele identifica em Dylan uma ameaça, 

um possível amante de Amy ou talvez a causa pela qual ela, segundo a sua leitura, 

queria o fim do namoro. Primeiramente, os comentários nas fotografias de Amy 

publicadas no Facebook, depois, a troca de mensagens entre Dylan e Amy são vistos 

como indícios de traição. Assim que vê a troca da fotografia do perfil de sua namorada 

no Facebook, lê os recados de outros usuários dessa rede social, identificando os 

comentários de Dylan em algumas fotos. Imediatamente, troca mensagens com Kayne, 

que lhe sugere a invasão da conta de Amy. Noah aceita a sugestão e utiliza a senha de 

sua namorada para acessar o aplicativo de mensagens. Tão logo identifica recados 

afetuosos de Dylan, muda o estado de relacionamento do perfil de Amy para “solteira” 

em substituição ao “em um relacionamento”, expressão do fim do namoro. No relógio, 

correm cerca de seis minutos até o fim dessa sequência na qual o tempo de apresentação 

do filme é igual ao transcorrido na trama.  

 Partindo do único objetivo de evidenciar as especificidades da construção do 

amor no filme, traçaremos um curtíssimo paralelo com um dos grandes clássicos da 

tradição anglófona, Otelo
104

, de Shakespeare. A história de Desdêmona e seu marido é 

contada em A tragédia de Otelo, o Mouro de Veneza, de 1604. Justo e digno, Otelo 

ascende ao posto de general da República de Veneza graças as suas características 

virtuosas paulatinamente corrompidas pelo ciúme. Sob a influência de Iago, acredita ser 

vítima da infidelidade. Antes de assassinar sua esposa, mergulha na dúvida e aflição 

capazes de obscurecer seu temperamento reto. Inicialmente, uma pequena faísca surge 

em seus pensamentos a partir da insinuação, feita por Iago, de que Cássio e Desdêmona, 

a esposa, teriam um caso. A faísca é alimentada, cresce e, com o episódio do lenço, 

provoca em Otelo o absoluto desespero que culmina no assassinato. Os 

                                                           
104

 O ciúme está presente em muitas outras obras da literatura e do cinema. Optamos por Otelo tanto por 

tratar-se de um clássico do século XV frequentemente revisitado nos dias atuais quanto por ter 

características que nos ajudam a demarcar as especificidades do filme em questão.  
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questionamentos sobre Desdêmona são perturbadores, transformam-se no único objeto 

do pensamento do general, tirando-lhe completamente a paz: 

Pelo céu, é preferível ser enganado muito, a saber pouco do que 

se passa. Que percepção eu tinha de suas horas roubadas de 

luxúria? Não sabia de nada, não pensava em coisa alguma, nada 

me compungia. A noite toda dormia bem, livre me achava e 

alegre. Não encontrava em sua boca os beijos de Cássio. Quem 

não dá por falta nunca de algo que lhe tirassem, continue na 

ignorância, pois nunca foi roubado. Feliz teria sido, muito 

embora todo o campo, inclusive a recovagem, lhe tivesse 

provado o doce corpo, sem que eu conhecimento houvesse 

disso. Oh! mas agora, adeus tranquilidade de espírito! Oh! 

Adeus, contentamento! Para sempre. Adeus, tropas de penacho, 

exércitos altivos, que em virtude mudam toda ambição! Adeus! 

Adeus” Adeus cavalos relinchantes, trompas belicosas, tambores 

animosos, pífaros estridentes, reais bandeiras, tudo o que o 

orgulho constitui, a pompa e a aparelhagem da gloriosa guerra! 

E a vós também, adeus, mortais engenhos, cujas rudes gargantas 

os estrondos terrorantes imitam do alto Jove: a obra de Otelo já 

não tem sentido. (SHAKESPEARE, 2003, p. 99) 

  

 Otelo dirige essas palavras a Iago. Com elas, expõe o pensamento corroído pela 

dúvida. O seu pedido é uma prova, algo que o retire desse estado de incerteza no qual 

nada mais perece ter sentido. Sua história e ele próprio são colocados em dúvida. Não 

por acaso, Otelo suicida-se no final da peça. O sentido de sua vida havia sido 

profundamente embaçado pelo ciúme, que o fez questionar o que parecia 

inquestionável, plantando insegurança no que lhe aparentava o contrário. 

 Em Noah, o ciúme é vivido de outra maneira. Diferentemente do que ocorre com 

Otelo, Noah não tem a alma vagarosamente invadida por uma dúvida que lhe tira o 

sono, levando-o a questionar a si próprio, sua biografia e valores. Provocado pelas 

alegações do inimigo, o general mouro deixa-se tomar por um estado crescente, 

perturbador, visceral que culmina no homicídio de sua esposa. O estado da jovem 

personagem canadense é outro. O ciúme não cresce em seu coração a não ser por alguns 

instantes. A urgência de Noah reside em encontrar um desfecho para a situação. Não há 

tempo para elucubrações. Habituado a dar comandos constantes aos programas 

computacionais, Noah é um indivíduo cujos sentidos são estimulados incessantemente 

pelas luzes, sons e texturas do teclado e mouse. Seu pensamento é acostumado com a 
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lógica acelerada e imediatista dos dispositivos digitais. O adolescente responde à dúvida 

com mais ações na rede de internet.  

 Muito diferente de Otelo, que mata a amada em um ato de cólera, expressando a 

tentativa de aniquilar a causa de seu sofrimento e desonra, Noah muda o estado de 

relacionamento de uma rede social, procurando, com isso, atingir Amy e, 

possivelmente, indicar o fim do namoro. Seria exagero afirmar que a mudança de status 

no Facebook significa a morte da jovem para Noah. Não é exagerado, contudo, apontar 

que se trata de uma forma de atingi-la e talvez mesmo de rebaixá-la (lembramos o 

emprego do adjetivo “bitch”). Se, em Otelo, o ciúme cresce aos poucos, tomando, por 

fim, conta da personagem; em Noah, é vivido de forma rápida e, por não se alongar de 

forma a invadir profundamente o protagonista, não pode ser mais do que 

superficialmente experimentado. Diante da dúvida e do incômodo, Noah protagoniza 

novas ações na rede.  

 Voltemos, por ora, ao fluxo do filme. Após o enfoque nas horas e dias, a 

imagem do smartphone desaparece e voltamos a acompanhar a área de trabalho do 

computador de Noah, na qual o fundo azul toma o lugar anteriormente ocupado pela 

fotografia dos então namorados. Logo após clicar sobre o ícone do navegador Google 

Chrome, oito abas anteriormente abertas são fechadas, revelando que o intervalo 

temporal anunciado pela passagem do calendário no visor do telefone móvel não 

implicou a descontinuação do uso do computador pelo protagonista durante o período 

referenciado. 

   Na sequência, Noah acessa sua própria conta no website do Facebook e procura 

o perfil de Amy no campo de busca da página, mas não consegue encontrá-lo. A janela 

do aplicativo de mensagens é, então, aberta, deixando-nos ver a pergunta de Kayne “still 

blocked???”
105

, em referência ao bloqueio
106

 de Amy. A resposta é afirmativa. Portanto, 

Noah não pode visualizar o perfil da jovem por ter sido bloqueado por ela na rede 

social. No filme, o bloqueio expressa a postura de Amy diante das pregressas atitudes 

de Noah: ela busca apartar o rapaz. Se ele, ao mudar o status de relacionamento, procura 

deixar claro que conhece as conversas de Amy com Dylan e sente-se descontente com 
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 Em livre tradução: Ainda bloqueado?!? 
106

 O bloqueio de um perfil na rede social Facebook diz respeito à proibição (realizada por meio de 

comandos disponíveis na área de configurações de todos os usuários), instituída pelo administrador da 

conta, para impedir que usuários específicos visualizem e acessem o seu perfil.  
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isso, ela, ao bloqueá-lo, não apenas assume o término do namoro, como também 

demonstra estar enfurecida. Ou seja, o relacionamento é, como pudemos observar 

anteriormente, construído e desconstruído por meio de interações na rede social. 

 Após responder à questão de Kayne, Noah move algumas fotografias de Amy 

para a lixeira, sinalizando o impulso de “apagá-la”
107

, esquecê-la. Em seguida, acessa o 

website Chatroulette
108

, salvo como um de seus favoritos no navegador, no qual, na 

parte esquerda da página, imagens transmitidas em tempo real de diferentes usuários são 

mostradas de maneira randômica. Diante de cada um deles, o jovem tem duas opções: 

clicar no ícone “próximo” e esperar que o vídeo seguinte lhe pareça mais agradável ou 

conversar com as pessoas via vídeo e mensagens escritas. As mesmas possibilidades são 

disponibilizadas aos demais usuários em relação às imagens de Noah. Entre os 11’15’’ e 

os 12’04’’, onzes usuários passam pela tela realizando diferentes atividades, como 

cochilar, fumar maconha e masturbar-se.  

 É apenas com o nono usuário que Noah troca algumas palavras, um rapaz que 

usa fones de ouvido e aparenta dormir sentado na cadeira diante do computador. Tal 

como os demais usuários, Noah tem imagens suas transmitidas em tempo real e a partir 

delas podemos perceber a similaridade de sua expressão facial perante a rotatividade das 

pessoas. Nada do que vê modifica sua expressão até o nono usuário, exceto a reação à 

segunda usuária, quando ensaia movimentos embalados pelo reggae. Imagens de 

pessoas fumando, tocando violão e exibindo seus órgãos sexuais são recebidas sem 

diferença. Se há alguma manifestação, não reside no rosto da personagem, mas no 

clique sobre o ícone “próximo”, que implica a rejeição das filmagens que lhe são 

apresentadas. Ao usuário que aparenta dormir, Noah diz “Yo”
109

 quase sem mover os 

lábios. Ele repete a palavra e envia-a como mensagem de texto sistematicamente até que 

o garoto abre os olhos e fala um xingamento. Não sabemos quem dá o comando 
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 Em Medianeras, Mariana realiza algo parecido ao enviar as fotos do antigo namorado para a lixeira. 

Essa ideia de apagar as imagens digitais em concordância com o ímpeto de apagar memórias recorda-nos 

o filme Brilho eterno de uma mente sem lembranças (2004), no qual um novo serviço tecnológico 

promete a destruição de memórias segundo a vontade do cliente. Assim, nesse filme, é potencializada a 

concepção de que a memória pode ser modificada, apagada e consertada à semelhança do que ocorre com 

dados de um disco rígido ou processador. 
108

 Trata-se de um website criado por um estudante russo, Andrei Ternovski, em 2009, cujo 

funcionamento é baseado no estabelecimento “aleatório” de interações entre usuários. O site toma os 

princípios de sorte e azar da roleta russa para organizar as salas de bate-papo, por isso, o nome 

Chatroulette, união das palavras chat (conversa) e roulette (roleta).   
109

 Em livre tradução: Ei. 
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“próximo”, vemos somente a entrada de outro usuário, um rapaz com o rosto 

ensanguentado, um gato preto sobre o braço direito e uma camiseta com os dizeres 

“Show me your boobs or else”
110

. Noah, então, vai para a aba em que o Facebook está 

em execução e acompanha rapidamente um par de atualizações na página principal. 

Volta ao Chatroulette, troca alguns xingamentos com um rapaz e passa para o próximo, 

ou melhor, para as próximas: três meninas com idade aproximada entre dez e doze anos. 

Ele questiona se não seria muito tarde para estarem acordadas e, a pedido delas, 

empunha o seu violão. 

  Talvez por não perceber (ou se importar com) a saída de suas últimas 

interlocutoras – que se desconectaram do Chatroulette para assistir a um dos filmes da 

saga Crepúsculo -, com quem conversara por cerca de um minuto e meio, Noah segue 

cantando e tocando violão quando uma nova usuária entra em cena: uma jovem de 

cabelos curtos escuros. Ela pede um segundo enquanto fecha a porta do que parece ser 

seu quarto; ele guarda o violão e arruma o cabelo. Para tanto, dirige o olhar para a tela 

de seu computador, na qual o vídeo gravado pela câmera web lhe serve como espelho. É 

a partir das imagens capturadas pela câmera e reproduzidas no computador que Noah 

olha para si, fortalecendo a percepção da inexistência de limites rígidos entre ele e o 

computador. Ao olhar para a tela do aparelho, olha para sua própria imagem. Se Narciso 

se demora olhando o seu reflexo na água, Noah olha-se através da reprodução das 

imagens capturadas pela lente da câmera digital. A imagem do jovem é elaborada no 

computador. Com isso, fazemos referência não apenas ao que diz respeito à aparência 

física, mas à própria ideia que Noah tem de si mesmo e que os outros fazem dele. Essas 

passagens do curta apontam que o protagonista é construído enquanto sujeito social, 

dentre outros aspectos, pelos aplicativos computacionais. Com isso, queremos dizer que 

suas atividades na rede de internet, principalmente nas redes sociais, ajudam a constitui-

lo enquanto um sujeito social capaz de compartilhar a cultura de um grupo. 

 Há outro aspecto que, conquanto tenha propriedades particulares, não se separa 

completamente dessa construção social da personagem. O reflexo de protagonista na 

tela do computador, os movimentos da seta e os enfoques de câmera são imagens 

presentes em toda a extensão do filme e sugerem o que lemos como uma proposição, a 

confluência entre Noah e os produtos tecnológicos, especialmente evidenciada pela 
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 Em livre tradução: Mostre-me seus peitos ou então... 
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questão temporal, mas também por outros aspectos, como a música e as imagens. A 

“intimidade” de Noah com a máquina é tamanha, que sua experiência temporal é 

marcada pela mensuração característica dos aparelhos tecnológicos. As músicas 

reproduzidas pelo computador, por sua vez, expressam os sentimentos do jovem. 

 Efetivamente, as imagens digitais (estáticas e em movimento) do protagonista 

não são vistas apenas por ele, mas pelas demais personagens com quem se relaciona 

que, por sua vez, também disponibilizam fotografias e vídeos em suas redes sociais e 

perfis do Skype. Nesse sentido, a centralidade das imagens digitais atravessa a 

percepção sobre si e sobre o outro, corroborando para a compreensão do que 

denominamos de cultura da representação no capítulo pregresso. Ademais, as imagens 

são fundamentais para a elaboração do relacionamento amoroso. Isto é, a relação 

amorosa, sendo socialmente vivida, é construída, entre outros fatores, pela exibição de 

fotografias e vídeos de seus membros.  

 Nesse sentido, um dos fatores decisivos para o término do relacionamento entre 

Noah e Amy é a mudança da fotografia do perfil desta no Facebook. São também 

significativas as passagens em que Noah descarta as fotos de Amy, movendo-as para a 

lixeira eletrônica, e a substituição do plano de fundo da área de trabalho de seu 

computador, no qual uma gravura azul toma o lugar anteriormente ocupado pela 

fotografia do casal. Ao atualizar repetidamente a página do perfil de Amy no início do 

curta, Noah busca confirmar a continuidade de seu namoro, sendo a troca da foto 

interpretada por ele como um indício decisivo das intenções de término dela. Enquanto 

a fotografia mostrava o então casal, o protagonista assumia (não sem dúvidas) a 

continuidade do namoro, o que caiu por terra com a publicação da foto em que Amy 

aparece sozinha. Fora das redes sociais, as passagens que trazem a eliminação digital, 

por parte de Noah, das imagens em que Amy figura têm o mesmo sentido e exprimem o 

ímpeto do protagonista em superar o relacionamento findo. Em outras palavras, não 

apenas as personagens se constroem - em termos sociais e subjetivos – por meio de 

imagens digitais, mas também os relacionamentos amorosos são assim concebidos.  

 Nas cenas finais do filme, o website Chatroulette continua em primeiro plano. 

Noah e a moça de cabelos curtos, agora deitada de lado com o rosto sobre uma das 

mãos, conectam-se via vídeo. Ele elogia o pôster pregado na parede atrás dela. Ela sorri 

e diz tratar-se do Radiohead. Ele afirma saber. Ela pergunta desafiadoramente, 



140 

 

      

 

questionando se Noah realmente conhece a figura no pôster: “Yeah? who is it?”
111

 

enquanto ele abre uma nova aba no navegador e digita “Radiohead singer”
112

 no campo 

de busca. Aos 14’12’’, diante dos resultados de sua pesquisa, ele fala com segurança 

“Thom Yorke”. Ou seja, não fosse pelo acesso rápido às informações contidas na rede, 

Noah deixaria evidente seu desconhecimento sobre o nome do cantor. O pronto acesso à 

informação promovido pela rede é marca de nossa época, em que o saber, antes 

vinculado à pessoa e aos livros, é, hoje, depositado no conjunto de websites acessados 

por mecanismos de busca presentes em quaisquer computadores
113

. 

Ela confirma com uma expressão de satisfação e diz que apesar de estar 

gostando da conversa, precisa dormir. Ele insiste para que ela fique. Aceita e propõe: 

 - “Before I go to bed you can ask me one more question and I will answer you 

truefully and then I will go”
114

. 

 Ele diz que é muita pressão, pois precisa decidir se vai perguntar algo realmente 

pervertido ou alguma coisa mais...Ela ri. 

 - “What’s you Facebook?” Ele pergunta. 

 Ela responde: 

 - “I don’t have one.  

 - Ok. You don’t have to lie to me if you don’t wanna talk. 

 - I’m not lying to you. I just I don’t have a Facebook. 

 - Who are you?”; expressando estranhamento por ela não ter uma conta n rede 

social. 

 - “I just find it really weird. I find it really weird and creepy. It’s just like…I 

know things that people post in it, like when people post annn, ‘rest in peace, gradma’, 

for example” (ela arregala os olhos e abre um pouco a boca com cara de espanto). “How 

weird is that? The number of people who liked it? Thirteen people liked this girl status. 

What? Is this a popularity contest? Whose grandma is gonna get more ‘likes’?”. 

                                                           
111

 Em livre tradução: Sim? Quem é? 
112

 Em livre tradução: Cantor do Radiohead 
113

 Conhecimento, sabedoria e informação parecem mesclar-se, como se não houvesse diferença entre 

eles. 
114

 Em livre tradução: Antes de ir para a cama, você pode me fazer mais uma pergunta e eu responderei 

sinceramente e então irei. 
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 Noah recupera a sua questão com Amy, colocando-a de forma genérica. Ao 

trazer o assunto à tona, fortalece a percepção acerca do incômodo que tal questão lhe 

suscita:  

 - “Yeah (ele ri). I can fly on analyze things, so let’s say some guy comments or 

likes my girlfriend’s display picture. Play back off, man. You know what I mean?”  

 - “I know. It just makes people so crazy. I guess it’s madness. It’s just…It’s just 

frustrating, I think. Because, in the end, the only place where you can really have a 

conversation to anyone, like an honest conversation, it’s just with a stranger in the 

middle of the night”.  

 Eles ficam em silêncio e sorriem olhando para a tela. 

 - "I don’t know”
115

. Ela diz. 

 Ele digita no campo de mensagens escritas: “i’m Noah” 
116

. 

 Ela fala: “Hello, Noah.” 
117

. 

 Na sequência, diz que precisa ir. Ele, mais uma vez, pede para que fique. O 

campo de mensagens ganha primeiro plano. Ele digita seu endereço de e-mail e 

imediatamente depois a questão “pen pals?”
118

, fazendo referência à possibilidade de se 

comunicarem por correspondência, no caso, por e-mail. Quando a câmera se volta para 

o topo esquerdo da tela, aos 16’40’’, não é mais ela quem está no vídeo, mas outro 

usuário exibindo seus órgãos sexuais. As frases dispostas ao lado permitem-nos 

confirmar que as mensagens escritas foram enviadas a ele e não à moça, que se 

desconectou antes de recebê-las. Noah usa o Chatroulette para conversar, inclusive, 
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 Diálogo em livre tradução: -Qual é o seu Facebook? 

-Eu não tenho um. 

-Está bem. Você não precisa mentir para mim se não quiser conversar. 

-Eu não estou mentindo para você. Eu só não tenho um Facebook. 

-Quem é você? 

-Eu só acho isso muito estranho. Eu acho realmente estranho e arrepiante. É como... eu sei coisas que as 

pessoas postam nele, como quando as pessoas postam "descanse em paz, vovó", por exemplo. Quão 

estranho é isso? O número de pessoas que curtiu? Treze pessoas curtiram o status dessa garota. O que? 

Isto é um concurso de popularidade? De quem é a vovó que vai ter mais "curtidas"? 

-Sim. Eu posso viajar analisando as coisas, então digamos que alguns caras comentaram ou curtiram a 

foto de exibição da minha namorada. Afaste-se, cara. Você sabe o que eu quero dizer? 

-Eu sei. Isso só deixa as pessoas tão loucas. Eu acho que é loucura. É só... É frustrante eu acho. Porque, 

no final, o único lugar onde você pode realmente conversar com alguém, como uma conversa honesta, é 

apenas com um estranho no meio da noite. 

-Eu não sei. 
116

 Em livre tradução: eu sou Noah.  

Mantivemos o pronome “I” em letra minúscula para respeitar o texto original. 
117

 Em livre tradução: Olá, Noah. 
118

 Em livre tradução: Amigos por correspondência? 
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sobre assuntos que o afligem. Ele procura enviar seu endereço de e-mail para a 

interlocutora de quem desconhece o nome, dando sinais de que quer manter contato com 

ela. Insiste para que permaneça, para que conversem mais, mas a desconexão implica a 

descontinuidade imediata do contato recém-iniciado.  

 As falas da interlocutora sem nome contêm críticas ao Facebook. Que elas sejam 

ditas por uma usuária do Chatroulette pode sugerir que o filme levante questões acerca 

do caráter da crítica. Esta pode ser dirigida a uma rede social específica, como o 

Facebook, sem que com isso seja proposta uma visão mais profunda e capaz de orientar 

as personagens à percepção dos mecanismos envolvidos na rede de internet. Dentre 

eles, o Facebook pode ser um expoente importante, uma vez que concentra o maior 

número de usuários, mas não é o único. Ou seja, a crítica não é mais do que parcial e 

superficial, incapaz de problematizar a estrutura da rede. Mergulhados nela, os usuários 

são incapazes de contestá-las. 

 Em seguida, Noah fecha a aba do website Chatroulette e retorna ao Facebook. A 

partir do enfoque no Facebook Messenger, lemos a mensagem em que Kayne afirma 

que Dylan é gay. O medo de ter sido traído e a compreensão de que sua namorada 

desejava o fim do relacionamento não parece ter sido mais do que a má interpretação de 

interações na rede social, motivada pela urgência, pela impossibilidade de Noah esperar. 

Por fim, ele procura mais uma vez o perfil de Amy no Facebook sem encontrá-lo. Segue 

bloqueado por ela no Facebook e em todos os campos da vida. Sobre o imediatismo 

impresso nas ações impensadas do protagonista, concordamos com Oliva Augusto no 

que diz respeito às condutas descompromissadas que buscam fins imediatos: 

 

é também importante lembrar que, com o desenvolvimento 

tecnológico e o incremento potencializado da complexidade da 

vida social, se torna cada vez mais difícil o controle das 

consequências desencadeadas pelas condutas das pessoas. Mais 

do que isso, muitas vezes, não tendo condições – e, de fato, não 

se importando com isso – de perceber o conjunto gerado pelo 

entrecruzamento de atitudes particulares que buscam atingir um 

fim imediato, sua tendência é a de não se responsabilizarem 

pelas consequências de seus atos. (OLIVA AUGUSTO, 2011, p. 

59) 
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 No filme, os aparelhos tecnológicos e aplicativos por eles disponibilizados estão 

implicados com o que denominamos de lógica da aceleração. Com isso, queremos dizer 

que a rapidez e instantaneidade características dos fluxos de informação e comunicação 

pela internet e pela telefonia celular culminaram em formas de agir e de sentir afins com 

essas características. Se retomarmos As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, de 1903, 

encontraremos os famosos escritos de Simmel acerca das transformações da vida mental 

diante das condições das então incipientes metrópoles modernas. A intensificação dos 

estímulos exteriores assentados na “rápida concentração de imagens em mudança” 

(SIMMEL, 2009, p.3) compeliu o habitante da metrópole à ininterrupta construção de 

impressões interiores, levando esse autor a afirmar que “o fundamento psicológico sobre 

o qual se eleva o tipo das individualidades da cidade grande é a intensificação da vida 

nervosa” (SIMMEL, 2009, p.3). Como resposta à velocidade e à quantidade de 

estímulos, emerge uma adaptação da personalidade, uma busca pela equalização entre 

as demandas interiores e exteriores que culmina na criação de um órgão protetor cuja 

função é garantir a preservação da vida subjetiva. Com isso, destaca, os fenômenos 

externos, no lugar de atingir as profundezas da personalidade, passam a alcançar 

somente as camadas superiores e menos sensíveis da vida anímica.  

 Partindo da tradição sociológica compartilhada por Simmel, Claudine Haroche 

atualiza a questão relativa às implicações entre os conteúdos individuais e as potências 

que lhe são exteriores (a sociedade, a Cultura). Para tanto aborda as condições 

contemporâneas de construção da identidade e da subjetividade entremeada pela 

tecnologia em O sujeito diante da aceleração e da ilimitação contemporânea (2015). 

Ela problematiza a aceleração, a velocidade característica das tecnologias atuais, 

questionando-se acerca dos efeitos produzidos pela “fluidez experimentada de modo 

contínuo na aceleração sobre a consciência, sobre o vivido, [sobre] os sentimentos 

existenciais de um indivíduo” (HAROCHE, 2015, p.4). Para isso, parte da concepção de 

que “as tecnologias contemporâneas que invadem os indivíduos pela onipresença de 

imagens sobre telas (...) induzem e intensificam os efeitos específicos sobre as maneiras 

de sentir” (HAROCHE, 2015, p.3). Em outros termos, considera o que denomina como 

“onipresença de imagens sobre telas” como a forma pela qual as tecnologias invadem o 

indivíduo, atingindo a sua subjetividade e personalidade. 
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 Uma das consequências da disseminação da tecnologia percebidas por Haroche 

pode ser acompanhada no excerto a seguir: 

As condições contemporâneas da vida mental se prendem 

atualmente à tecnologia, à velocidade, à aceleração, induzindo 

uma ausência de reflexão ligada à rapidez, à instantaneidade, à 

imediatidade. A velocidade, a aceleração, as tecnologias 

perturbaram profundamente os modos de vida (HAROCHE, 

2015, p. 3). 

 

 As condições da vida mental vinculada à tecnologia e sua característica 

velocidade induzem à ausência de reflexão, relacionada ao imediatismo, gerando 

consequências tanto para o indivíduo em sua vida privada quanto na atuação pública, 

uma vez que suscita posturas políticas descompromissadas. 

 Compartilhando suas percepções no tocante à ligação entre as tecnologias 

vigentes e a vida mental, retornamos ao curta. Primeiramente, revisitaremos a sequência 

na qual Noah, conectado à Amy pelo Skype, realiza concomitantemente outras 

atividades, como ver ou ouvir conteúdos pornográficos, trocar mensagens escritas com 

Kayne e participar de um jogo. Noah divide sua atenção entre várias atividades, de 

forma que procura executar novos procedimentos que mantenham seu grau de 

excitação. Nesse sentido, suas disposições anímicas, habituadas com as demandas de 

muitas atividades, não procuram senão a continuidade (e talvez a superação, a chegada a 

níveis não alcançados anteriormente) de tais práticas. Dessa forma, o contato que 

estabelece com sua namorada no diálogo que protagonizam é raso na acepção de que 

não dispõe de profundidade porque não tem mais do que a presença relapsa do 

protagonista, ocupado com diversas tarefas. 

 Adiante, emerge a cena em que Noah muda o status do relacionamento na conta 

de Amy do Facebook. Como afirmamos anteriormente, poucos minutos separam a 

finalização da chamada por Skype e a alteração do status. A rapidez com a qual a 

decisão é tomada e a ação realizada vão ao encontro do imediatismo mencionado por 

Haroche.  

 No filme, a ligação entre o que temos nomeado como lógica da aceleração 

associada aos produtos tecnológicos relaciona-se à constituição de vínculos amorosos 

vulneráveis. A mensurabilidade temporal promovida pela tecnologia resulta na 

aceleração ligada às maneiras de sentir e de pensar expressas por Noah, caracterizadas 
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pelo imediatismo e pela instantaneidade. A sensação de urgência impulsiona o 

protagonista para a busca de movimento constante, do “preenchimento” mais completo 

possível do tempo e do espaço. Como apontamos na passagem sobre o ciúme, Noah 

sente o ciúme de maneira superficial. Com isso, queremos dizer que não o sente 

profundamente, que não é invadido e corroído pelo ciúme, pois, para isso, seria 

necessário tempo. A dúvida precisaria fermentar em seu coração, crescer em seu 

pensamento. Os questionamentos seriam objeto de sua reflexão, para eles estariam 

voltados os seus sentimentos. A urgência para encontrar um desfecho para a possível 

intenção detida por Amy de terminar o namoro impele Noah a iniciar uma sequência de 

ações impulsivas que ignoram a possibilidade, mencionada por Kayne, de que sua 

interpretação não passe de um exagero. A velocidade com a qual os processamentos são 

executados na tela do computador e a troca de informações é realizada por meio da rede 

de internet é semelhante à velocidade com a qual Noah se sente enciumado e toma 

decisões. Esse argumento não é, de forma alguma, de um elogio ao ciúme arrebatador, 

mas, dizemos mais uma vez, uma tentativa de traçar um paralelo entre maneiras 

distintas de sentir. Ao recuperarmos um texto clássico sobre o tema, possivelmente o 

maior clássico ocidental no assunto, Otelo, objetivamos evidenciar as especificidades da 

forma como o ciúme é sentido por Noah e, com isso, podemos refletir sobre as maneiras 

de sentir da personagem de forma mais ampla. Afinal, como é sentido o amor do 

protagonista por Amy a não ser no registro da brevidade e urgência expressas pela 

forma abrupta como ocorre o rompimento? 

 Os sentimentos do protagonista dialogam com a lógica da aceleração, 

alcançando a profundidade que a urgência lhes permite. Seus pensamentos, igualmente, 

são rápidos; as decisões, tomadas em poucos instantes. Como já mencionamos, o filme 

parece apresentar um punhado de instantes, como pontos nas dimensões temporal e 

espacial. Com isso, apontamos que formas de pensar, sentir e agir da personagem em 

foco são afins com a lógica da aceleração, na qual não existe lugar para a reflexão e a 

profundidade.  

 O flerte com a usuária do Chatroulette parece significativo a esse respeito. Noah 

arruma-se, sorri, fala de forma doce com a interlocutora. Ela procura privacidade, fecha 

a porta do cômodo onde está, deita-se de lado, apresenta-se de forma atraente. A 

conversa parece fluir bem quando é interrompida, colocando fim a qualquer 
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possibilidade de continuidade. Há no diálogo uma alusão à Strangers in the night
119

, de 

Charles Singleton e Eddie Snyder. Nessa canção, os amantes que se conheceram e 

apaixonaram-se em uma noite, permaneceram juntos, apaixonados para sempre, 

diferentemente do que ocorre com Noah e a moça de quem desconhecemos o nome. 

Ainda que algum tipo de atração tenha ocorrido entre ambos, permanecerão sempre 

estranhos um ao outro. Encontraram-se em um instante, o instante em que, por sorte ou 

azar, o Chatroulette colocou um diante do outro. O instante passou, dando lugar a outro.  
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 Trechos dos versos da canção em livre tradução: Estranhos na noite, duas pessoas solitárias / Nós 

éramos estranhos na noite / Até o momento / Em que dissemos nosso primeiro olá / Mal sabíamos / Que o 

amor estava apenas a um olhar de distância / A apenas uma dança envolvente e / Desde aquela noite nós 

estamos juntos / Amantes à primeira vista, apaixonados para sempre / Tudo deu tão certo / Para dois 

estranhos na noite. 

https://www.google.com/search?q=Charles+Singleton&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME4zNzbKAAD-LJajDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjm8tjMmuTfAhXLEJAKHRw3AE0QmxMoATAFegQICxAd
https://www.google.com/search?q=Eddie+Snyder&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SM-usswxBwAnmxx3DgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjm8tjMmuTfAhXLEJAKHRw3AE0QmxMoAjAFegQICxAe
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AFETO E PROGRESSO EM ELA 

 Na tela inicial completamente negra, surge o cartaz que indica o nome original 

do filme, “her”
120

, em pequenas letras brancas sutilmente inclinadas para a esquerda, 

enquanto um som metálico ganha proeminência. Em seguida, em close up, a câmera 

enfoca o rosto de um homem cujo olhar não encara a lente da filmadora. Seus olhos 

claros movimentam-se da direita para a esquerda e da esquerda para a direita em direção 

ora acima ora um pouco abaixo do nível da câmera. Não demora para que ele esboce um 

sorriso e comece a declamar: “Para o meu Chris. Não consigo dizer o quanto você 

significa para mim. Lembro do dia que me apaixonei por você. Deitada nua ao seu lado 

naquela apartamento pequeno. Então percebi que eu era parte de algo maior. Como os 

nossos pais. Como os nossos avós. Antes eu vivia a minha vida como se eu soubesse de 

tudo. De repente eu vi uma luz que me despertou. Essa luz era você. Não acredito que 

faz 50 anos que se casou comigo. E até hoje, todos os dias, você me faz sentir como a 

garota que eu era quando você me despertou e começamos essa aventura juntos. Feliz 

aniversário, meu amor, meu amigo até o fim. Loretta”. A discrepância entre as palavras 

proferidas e quem as pronuncia é evidente, afinal, a carinhosa mensagem em 

comemoração às bodas de 50 anos de casamento assinada por Loretta é ditada por um 

homem jovem.     

  Antes que a carta termine, porém, a câmera deixa de enfocar o rosto de frente, 

como fazia até então, passando a apresentá-lo de perfil, não mais no centro da tela, mas 

no lado direito, desfocado, enquanto o écran de um computador de mesa ocupa a maior 

porção da imagem. O homem deixa de ser o elemento primordial do plano, dando lugar 

ao computador cuja tela mostra algumas fotografias de um casal. Em seguida, após um 

corte, o enfoque direciona-se somente à tela do computador, que passa a ocupar a 

totalidade do plano. É possível apreender um par de questões que circundam o filme a 

partir dessa tomada introdutória, composta pela sequência de enfoques – primeiramente, 

apenas o homem é enfocado; em seguida, o homem e o computador são enfocados; por 

fim, apenas o computador é enfocado – o que evidencia a construção da relação 

homem-máquina nesse longa-metragem. Tal tomada denota o contínuo aumento da 

importância de produtos tecnológicos e sugere uma concepção de homem que 
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 Na versão brasileira, traduzido como “Ela”. 
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procuraremos explorar a seguir. Para tanto, é preciso atentar para as passagens presentes 

nessa sequência.   

 No primeiro momento, o close up no rosto do rapaz que mais tarde será 

apresentado como Theodore, mas que nesse momento não tem nome, podendo 

representar um tipo genérico, revela traços mínimos de sua feição, como o desenho de 

seu bigode e sobrancelhas, o formato de seu nariz, o tamanho de seus lábios, os sinais 

de sua pele e as rugas em sua testa, em contraste com a cena seguinte, em que seu perfil 

desfocado divide espaço com a tela do computador. Nela, já não é possível distinguir os 

detalhes de sua forma. Sua figura parece amalgamar-se à máquina. O desfoque do rosto 

transforma-o em uma série de pequenos pontos, como pequenos pixels similares aos 

pixels iluminados do écran, na qual as palavras ditas por Theodore ganham destaque. 

Após o corte, o enfoque exclusivo no computador evidencia, ao lado das fotografias, 

uma caixa de texto na qual as carinhosas palavras proclamadas são registradas a partir 

de uma fonte na cor azul, imitando a letra cursiva, como se o texto estivesse sendo 

escrito à mão com uma caneta esferográfica comum. Nas fotografias, pequenas setas 

indicam os nomes Chris e Loretta, respectivamente, o destinatário e a remetente da 

correspondência. As imagens mostram o casal com diferentes idades, como que 

traçando uma linha do tempo de fotografias. Nesse terceiro momento da sequência, o 

homem está na máquina, que ganha destaque preponderante. A amálgama torna-se 

completa e o homem é apresentado na tela do computador por meio de palavras 

grafadas e fotografias. A partir de então, podemos começar a pensar nas concepções de 

homem e de máquina problematizadas pelo longa. Algumas das questões suscitadas 

podem ser expressas da seguinte maneira: quem é e como é o homem cotidianamente 

impactado por recursos tecnológicos digitais cuja presença se encontra nos menores 

espaços da vida? A esta pergunta segue-se outra, ainda incipiente no início do filme, 

qual seja, em linhas gerais, quais são os traços desses recursos tecnológicos? 

 Depois dessa sequência, a câmera afasta-se do objeto inicial originando um 

plano longo no qual novas vozes e personagens entram em cena. Em repartições de um 

escritório, igualmente acomodadas em cadeiras giratórias e diante de computadores de 

mesa, elas ditam cartas e mensagens. Não tarda para que uma voz masculina predomine 
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sobre as outras, mencionando o nome da empresa: “beautifulhandwrittenletters.com”
121

 

- afirma o homem cujo corpo, ao menos por ora, não é revelado – seguido pelo pedido 

“por favor, aguarde” que indica tratar-se de um contato via telefone ou aplicativo de 

chamadas on-line. 

 Após um corte, o escritório é capturado a partir do mesmo ângulo, agora, porém, 

mais vazio e escuro. O mesmo homem da primeira tomada caminha em direção à 

câmera quando escuta, na voz daquele que anunciara momentos antes o nome da 

empresa, seu próprio nome sob a forma de interjeição. “Theodore, escritor de cartas 

número 612”, diz Paul. Assim, além de revelar o nome da personagem que despontará 

como protagonista, revela também o código que o identifica na empresa, o número 612. 

Com isso, menciona introdutoriamente o caráter matemático cuja presença discreta no 

filme é disfarçada por meio de tecnologias com características pretensamente humanas. 

Não existe menção direta à constituição matemática dos algoritmos que estão por trás 

do funcionamento dos aplicativos e inteligências artificiais explorados pelo longa. 

Theodore, por outro lado, é designado por um número. Ele, uma pessoa, é um número 

na “beautifulhandwrittenletters.com”, enquanto as inteligências artificiais ganham 

nomes, vozes e trejeitos que encobrem as combinações matemáticas por trás de sua 

constituição. Theodore tem sua singularidade reduzida a três algarismos ao passo que os 

algoritmos indispensáveis às tecnologias digitais são travestidos, ajudando a compor um 

movimento que aproxima o humano da técnica e distancia a produção técnica de sua 

verdadeira origem. Esse jogo é central para o investimento afetivo. O homem, tomado e 

encantado pelos avanços tecnológicos, assemelha-se à lógica quantitativa. Esta, 

encoberta nos produtos tecnológicos, faz crescer o deslumbramento que toma a via do 

afeto. Dessa forma, evidencia-se o caráter irracional contido na extrema valorização da 

tecnologia, como seguiremos debatendo. 
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 O nome fantasia da empresa é também o endereço do seu website, muito provavelmente o principal 

meio de contato com clientes e contratação de serviços.  
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 Paul, então, elogia o trabalho do colega enquanto este posiciona sobre a tela 

branca de um aparato os envelopes que traz nas mãos, introduzindo-os depois em uma 

abertura frontal, postando as cartas que acabara de escrever
122

. 

 Depois de um novo corte, Theodore aparece dividindo o interior de um elevador 

de vidro com algumas pessoas que, ainda que de forma discreta, parecem falar sozinhas, 

sem interlocutores aparentes. Ele coloca na orelha esquerda um pequeno aparelho, 

semelhante a um ponto eletrônico, e diz em tom baixo “toque uma música melancólica”. 

O comando é prontamente atendido e as músicas escutadas pela personagem tomam a 

cena. No caso da primeira canção, apenas o trecho “When you know you are gonna 

die”
123

 é reproduzido antes que ele franza as sobrancelhas e ordene a execução de outra 

música melancólica. Diante do lembrete da morte, sua expressão facial se modifica e a 

reação imediata é o pedido por uma canção diferente. Ao encarar brevemente a ideia da 

morte, escapa dela tão rapidamente quanto lhe é possível e, nesse quesito, os 

dispositivos eletrônicos que carrega facultam-lhe agilidade; a troca de música é rápida. 

Na sequência, uma tomada externa traz uma grande passarela em que a mesma 

personagem se destaca. Ao fundo, no crepúsculo nublado, numerosos arranha-céus 

revelam o lugar onde a maior parte da trama se desenrolará, uma metrópole. Muitos dos 

transeuntes, assim como os que ocupavam o elevador, falam aparentemente sozinhos, 

tal como Theodore que, na verdade, dá comandos aos discretos aparelhos eletrônicos 

que traz consigo. Andando com os ombros encurvados e os braços cruzados em uma 

postura introspectiva, ordena a verificação de seus e-mails, lidos pela voz masculina 

desse mesmo aparelho. Uma das mensagens, a de Amy, é um convite para uma festa. 

Ela diz sentir saudade da versão antiga e divertida do rapaz, em detrimento da atual, 

triste e deprimida. Ele ordena que a mensagem seja respondida depois e a voz segue 

lendo os outros e-mails. 

 

                                                           
122

 Ademais, o trabalho exercido por Theodore com as cartas é o primeiro indício de que os ideais 

amorosos e a tentativa de fazer-se agradável ao outro estão vinculados à contratação de um serviço on-

line. Loretta assina, mas não escreve as cartas carinhosas destinadas ao seu marido.  
123

 Em livre tradução, o trecho da canção da Arcade Fire diz “Quando você sabe que irá morrer”. 



151 

 

      

 

 Nos recém-narrados primeiros minutos da trama, observamos a construção dos      

eixos centrais do filme que nos ajudarão a compreender as questões aqui levantadas. 

Um deles é o espaço, centrado especialmente em uma grande cidade até então não 

nomeada. Não apenas os inúmeros edifícios, como também a largura da passarela, os 

carros que sob ela circulam e o fluxo intenso de pessoas cooperam na caracterização do 

espaço metropolitano. O idioma inglês e o sotaque estadunidense compartilhado pelas 

personagens indicam tratar-se de território americano e não tarda para que seja indicado 

como uma cidade
124

 na Califórnia. Tal informação é importante, pois nesse estado se 

encontra o Vale do Silício. O espaço da trama é próximo ao berço da tecnologia 

contemporânea, - cujo nome não é mencionado em nenhum momento - centro das 

inovações digitais das últimas décadas, terreno de empresas como Google, Facebook, 

Apple e Intel. As imagens de Her problematizam o modo de vida e valores 

compartilhados por pessoas que possuem amplo contato com inovações tecnológicas. 

As personagens do filme constituem o mercado mais próximo a essa região, fator 

gerador de repercussões tecnológicas, sociais e econômicas
125

. Ademais, algumas delas 

são também criadoras de produtos tecnológicos. 

                                                           
124

 A cidade de Los Angeles é citada no filme, como na cena em que as personagens Theodore e 

Catherine almoçam, por exemplo, ajudando-nos a localizá-lo. Além disso, diversas entrevistas com o 

diretor Spike Jonze confirmam essa localização. Inclusive, de acordo com informações publicadas no Los 

Angeles Times, a cidade de Ela foi desenvolvida por Jonze e pelo designer K.K. Barrett combinando 

características do atual distrito de Pudong, de Shanghai e de regiões do sul da Califórnia. Informações 

disponíveis em https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-her-architecture-notebook-

story.html - acesso em 12-11-2019.  
125

 Seguindo o esforço por situar o filme e detalhar os pontos indicados no corpo do texto, ponderemos 

que, segundo Martin Kenney (em livre tradução), “as empresas do Vale do Silício comercializaram parte 

das mais importantes tecnologias eletrônicas e biomédicas desenvolvidas na segunda metade do século 

XX. Algumas dessas tecnologias mudaram o modo de vida de maneira profunda e geraram grande 

riqueza. É difícil pensar em qualquer outra região que tenha tido capacidade de comercializar tantas novas 

tecnologias significantes em um período tão curto. Atualmente, as empresas do Vale do Silício são líderes 

no que pode ser a mais poderosa ‘destruição criativa schumpeteriana’ [referência ao conceito do 

economista Joseph Schumpeter, segundo o qual novos produtos e serviços de impacto têm duplo aspecto: 

geram danos aos que estavam habituados com um tipo de mercado e abrem espaço para inovações] de 

todas, a internet” (KENNEY, 1999, p.1). As inovações tecnológicas mostradas pelo filme relacionam-se, 

entre outros fatores, ao local onde ele se passa, assim como o estilo de vida e as possibilidades 

econômicas das personagens, uma vez que a Califórnia tem se destacado continuamente como o estado 

detentor do maior Produto Interno Bruto dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. Em 2014, ano 

de lançamento de Ela, o International Monetary Fund (IMF) estimou o PIB californiano como o sétimo 

maior em comparação aos países do globo (informação retirada de 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weo 

rept.aspx?pr.x=92&pr.y=4&sy=2014&ey=2014&scsm=1&scc=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=

001%2C110%2C163%2C119%2C123%2C998%2C200%2C901%2C505%2C511%2C903%2C205%2C4

40%2C406%2C603&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CPPPGDP

https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-her-architecture-notebook-story.html
https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-her-architecture-notebook-story.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weo%20rept.aspx?pr.x=92&pr.y=4&sy=2014&ey=2014&scsm=1&scc=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C163%2C119%2C123%2C998%2C200%2C901%2C505%2C511%2C903%2C205%2C440%2C406%2C603&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=1&a=1
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weo%20rept.aspx?pr.x=92&pr.y=4&sy=2014&ey=2014&scsm=1&scc=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C163%2C119%2C123%2C998%2C200%2C901%2C505%2C511%2C903%2C205%2C440%2C406%2C603&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=1&a=1
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weo%20rept.aspx?pr.x=92&pr.y=4&sy=2014&ey=2014&scsm=1&scc=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C163%2C119%2C123%2C998%2C200%2C901%2C505%2C511%2C903%2C205%2C440%2C406%2C603&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=1&a=1
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weo%20rept.aspx?pr.x=92&pr.y=4&sy=2014&ey=2014&scsm=1&scc=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C163%2C119%2C123%2C998%2C200%2C901%2C505%2C511%2C903%2C205%2C440%2C406%2C603&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=1&a=1
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 Outro eixo, o temporal, tem na tecnologia o aspecto preponderante. A 

mobilização de aparelhos tecnológicos portáteis e meios de transporte similares aos 

empregados atualmente, porém mais desenvolvidos e amplamente utilizados pelas 

personagens, é o elemento principal para localizar a trama no tempo. Não se trata do 

presente, tampouco de um futuro distante, mas de algo que podemos considerar como 

presente estendido
126

, uma vez que o longa explora aparatos tecnológicos que podem ser 

rapidamente associados aos que existem hoje, conquanto apresentem funções mais 

avançadas do que as atualmente popularizadas
127

. Quando Theodore dita a carta 

redigida em seu computador de mesa, por exemplo, vemos o emprego de uma 

tecnologia similar à usada na função “Reconhecimento de fala”, disponível em 

programas da Microsoft, nos navegadores Google e nos sistemas Android e IOS desde o 

início dos anos 2010. Todavia, por ser elaborado no filme como algo cotidiano e 

elementar, presente na rotina não apenas do protagonista, mas também dos demais 

funcionários que pronunciam suas respectivas cartas, esse tipo de tecnologia é 

apresentado como mais corriqueiro e popular do que é na atualidade, dando a ideia de 

um pequeno avanço no tempo
128

. Esse avanço não chega a romper com o presente, 

tampouco se encaixa perfeitamente nele. Por conseguinte, sustentamos a denominação 

de “presente estendido”
129

.  

                                                                                                                                                                          
%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=1&a=1 – acesso em 24/07/2019), o que posiciona a Califórnia como uma 

potência econômica que extrapola as fronteiras estadunidenses.  
126

 Inspiramo-nos na discussão do artigo Viver e morrer em San Junipero (no prelo), escrito em conjunto 

com Mauro Luiz Rovai, para delinearmos o tempo em Her a partir da ideia de presente estendido. 
127

 Com isso, ressaltamos que os princípios de funcionamento de parte considerável dos aparelhos e 

funções tecnológicas presentes no filme não são ignorados pelos tecnólogos de hoje, entretanto, não 

fazem parte da vida das massas, seja pela inexistência de produtos com essas características no mercado, 

pelo custo elevado, pela ineficiência ou pelo desinteresse de possíveis consumidores. 
128

 Essa noção de avanço empregada na interpretação do filme só é possível pela ideia, amplamente 

compartilhada em nosso tempo, de que o conhecimento e a ciência marcham rumo à evolução, sendo a 

tecnologia uma expressão dos conhecimentos científicos. Com o tempo, espera-se que a tecnologia 

avance mais e mais, pois se acredita que assim ocorra com a ciência. Weber não menciona a tecnologia, 

mas atenta para o progresso da ciência ao descrever o processo de racionalização em A ciência como 

vocação: “O trabalho científico está ligado ao curso do progresso (...) toda a obra científica ‘acabada’ não 

tem outro sentido senão o de fazer surgirem novas indagações; ela pede, portanto, que seja ‘ultrapassada’ 

e envelheça” (WEBER, 2005, p.28-29).  
129 A ideia de “presente estendido” diz respeito à noção de um presente que se estende para o passado e 

para o futuro: “A fronteira que se traça entre passado, presente e futuro não é universalmente válida (...). 

Um presente estendido em direção à aceleração da inovação começa a absorver o futuro. Problemas que 

puderam em outro momento ser remetidos a um tempo futuro penetram o presente, impõem soluções que 

poderiam esperar o amanhã mas demandam ser tratados hoje” (NOWOTNY, 1992, p.6). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weo%20rept.aspx?pr.x=92&pr.y=4&sy=2014&ey=2014&scsm=1&scc=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C163%2C119%2C123%2C998%2C200%2C901%2C505%2C511%2C903%2C205%2C440%2C406%2C603&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=1&a=1
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 Algo semelhante ocorre em relação aos comandos de voz dirigidos ao pequeno 

dispositivo que Theodore costuma carregar nos bolsos ou bolsa, bem como a forma 

como eles são executados por esse aparelho. Espécie de diminuto computador dotado de 

sistema operacional, ele disponibiliza funções semelhantes às presentes em aplicativos 

comercializados por grandes empresas de software, como o Siri
130

 do Sistema IOS, da 

Apple. No caso do filme, contudo, o dispositivo é mais eficiente e realiza mais funções, 

ademais de ser amplamente usado pelos usuários do elevador e pelos transeuntes que 

cruzam a passarela ao lado de Theodore. 

 Além da tecnologia, as roupas e adereços adotados pelas personagens sugerem 

diferenças em relação a hoje. Nas primeiras cenas, Theodore veste uma camisa xadrez 

por dentro da calça marrom de cavalo alto, blazer em tom terra, sapatos de cadarço com 

solado de borracha aparente, uma bolsa a tiracolo e óculos de lentes arredondadas e 

armação escura, estilo que repetirá no decorrer de Her. As demais personagens 

masculinas usam roupas parecidas e, de forma geral, homens e mulheres vestem-se de 

forma a não revelar muito de seus corpos, usando também cores sóbrias. 

 Retornemos ao fluxo do filme, no qual logo após a cena centrada na caminhada 

de Theodore pela passarela, o vagão de um trem ou metrô emerge como cenário para o 

protagonista e diversos passageiros. As orelhas à mostra revelam os aparelhos auditivos 

posicionados próximos às conchas auriculares das pessoas que ali estão, provavelmente, 

retornando para as suas casas depois do trabalho. Uma vez mais, a voz masculina 

proveniente do aparelho eletrônico faz-se escutar. Theodore ouve a manchete de 

algumas notícias, não se atenta a nenhuma até o título sobre a revelação de fotos 

provocativas de Kimberly Ashford. Discretamente, tira o pequeno aparelho retangular 

com uma abertura circular (semelhante à lente de uma câmera fotográfica) do bolso 

dianteiro da calça. Olha para o lado verificando se é observado e procura uma posição 

com um pouco mais de privacidade enquanto a câmera fecha a imagem, primeiramente, 

em seu rosto e, depois, no dispositivo apoiado em sua mão direita, revelando as 

fotografias sensuais de uma mulher grávida nua. Após um corte, ele caminha pelo 

                                                           
130

 Siri é um aplicativo da Apple que usa processamento de linguagem natural para responder perguntas, 

fazer recomendações, e executar ações nos sistemas iOS, macOS e watchOS. 
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corredor de uma galeria chegando a um comprido tapete vermelho coberto por um toldo 

da mesma cor que traz a inscrição Beverly Wilshire City – Tower 7.  

 Em seguida, concluída breve caminhada, abre a porta de um apartamento. 

Conforme anda, algumas luzes são automaticamente acesas. Theodore equilibra sua 

bolsa e uma sacola de plástico em uma cadeira. Na sequência, a câmera posicionada 

atrás de um pilar captura a personagem sentada na ponta de uma poltrona 

movimentando rapidamente as mãos no ar. O ambiente escuro é sutilmente iluminado 

pela projeção de um avatar e pelas luzes da cidade, que adentram as grandes janelas do 

apartamento. Uma caixa de som, um computador de mesa, algumas fotografias 

emolduradas e uma caixa de papelão despontam atrás do feixe projetivo que, por sua 

vez, mostra uma forma humana vestida com uma roupa espacial branca arrastando-se 

pelo chão. As posições de Theodore e do avatar alinham-se. Voltados para a mesma 

direção, ambos têm a coluna encurvada. Os esforços de Theodore para levantar seu 

“duplo” são inúteis. Por mais que movimente as mãos rapidamente imitando passos, não 

consegue animar o “astronauta”, que caí para trás, prontamente seguido pelo 

protagonista, que faz um movimento semelhante, tombando na poltrona. Nesse 

momento, evidencia-se o tipo de alinhamento entre Theodore e o ícone gráfico do jogo, 

posto que não é somente este que segue os movimentos daquele. Ao soltar-se sobre a 

poltrona, Theodore faz um movimento muito próximo ao realizado pelo personagem do 

jogo. Depois, abocanha um sanduíche (provavelmente, o conteúdo da sacola plástica)      

e o avatar repete o seu gesto. Tal como na sequência de abertura do filme, mesclam-se 

homem e tecnologia digital, no caso, um jogo de realidade virtual. Destacamos 

anteriormente que, em uma das cenas introdutórias, a figura de Theodore aparece 

desfocada, como que formada por pixels semelhantes aos pequenos elementos 

característicos do monitor de seu computador. Agora, o protagonista e o ícone gráfico 

em questão quase fundem os seus movimentos, sugerindo a profunda interação entre 

ambos na qual, em última instância, não é possível determinar aquele que realiza os 

movimentos originais e aquele que os duplica.  
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 Outro elemento pode ainda ser considerado a partir da análise dessa cena. 

Falamos da evidente tristeza do protagonista. A derrota e a postura desanimada de 

Theodore somadas à fotografia composta por tonalidades prioritariamente escuras e 

azuladas
131

 estão presentes desde o início do longa. Resgatemos a cena do elevador, a 

canção melancólica, os ombros frequentemente encurvados e a cabeça constantemente 

reclinada de Theodore, todos indícios do abatimento que o assola. Ele é triste. Pede por 

canções melancólicas no elevador e é acusado de estar deprimido no convite de Amy. A 

derrota no jogo é mais um elemento indicativo de sua infelicidade e não está 

circunscrita ao jogo. Theodore é a própria imagem da derrota. Com o intuito de 

problematizar a tristeza, debateremos a noção de melancolia elaborada por Walter 

Benjamin no clássico Origem do drama trágico alemão. 

 Benjamin volta-se à identidade do drama barroco
132

 a partir da qual discute o 

espírito da Idade Moderna. Tomando as peças do período como objeto de análise, ao 

fixar-se nos personagens das obras, elabora uma ideia do barroco alemão, entrelaçando 

biografia pessoal e história (1998, p.12). O soberano, figura sempre vacilante, guiado 

antes pelos impulsos físicos que por reflexões, exprime a fragilidade inerente à criatura. 

Responsável por condenar, decidir e ordenar, o príncipe é também vítima de 

acontecimentos que escapam ao seu controle, pois associados ao destino, à força da 

natureza. Condena e é condenado, mata e é alcançado pela morte sem qualquer aviso. É 

dono de incertezas que amargam a sua posição, recordando-o frequentemente da 

disparidade entre a frágil condição de homem e a alta posição hierárquica que lhe fora 

concedida por Deus. 

                                                           
131

 A cor azul é associada à tristeza na cultura estadunidense. Várias expressões idiomáticas trazem essa 

conotação, como feeling blue, em que blue é empregado como sinônimo de triste ou depressivo, segundo 

o Oxford Lexico Dictionary - https://www.lexico.com/en/definition/blue (acesso em 09-10-2019). 
132

 Vale recuperar o apontamento de Sergio Paulo Rouanet na apresentação da edição da Origem do 

drama trágico alemão (1984) da Editora Brasiliense, segundo o qual, a história, tal como compreendida 

no período, era o próprio conteúdo do drama barroco do século XVII cujos personagens ilustravam a 

fragilidade da condição humana. A morte de um, longe de representar tão somente o drama individual, 

ecoaria a tragédia do homem, impotente e desamparado. Os personagens morrem não por conta de suas 

ações, mas pela vontade do destino, por forças naturais que os dirigem ao inescapável. No mesmo 

sentido, o sofrimento vivido pela realeza e demais figuras do barroco não é propriamente associado aos 

seus atos, uma vez que faz parte da condição natural da criatura e está, portanto, inscrito na natureza. 

Assim, Rouanet destaca que os princípios mais gerais da organização estrutural do barroco são “a 

imanência e a visão da história como natureza” (ROUANET in BENJAMIN, 1984, p.34). 

https://www.lexico.com/en/definition/blue
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 Constantemente perturbado, o príncipe é um homem em pedaços, dilacerado 

sem qualquer justo ponto que lhe permita compreender sua própria vida. A imagem da 

vida pessoal do soberano é também imagem da história, fragmentada e catastrófica, 

distante das proposições cristãs de salvação segundo as boas (ou más) obras.   

“Enquanto (...) a Idade Média acentuava a precariedade do 

acontecer histórico e a transitoriedade da criatura como estações 

de um percurso salvífico, o drama trágico alemão mergulha 

inteiramente na desolação da condição terrena. Se nele existe 

redenção, ela está mais nas profundezas deste próprio destino do 

que na concretização de um plano soteriológico divino. O que 

caracteriza o novo drama em toda a Europa é o afastamento da 

escatologia presente no teatro religioso” (BENJAMIN, 2011, p. 

78). 

 A Reforma implicou, assim, a restrição da manifestação divina tão somente ao 

momento da morte. Na ausência da noção de vida salvífica, nada garantiria a salvação 

absoluta. Ao retirar todo o valor das ações humanas, o que nasceu foi um mundo vazio 

(p. 144), restando ao homem “a moral dos humildes”, a fidelidade a Deus nas miudezas, 

nos pequenos atos corriqueiros da vida. Por um lado, a concepção de que a manifestação 

de Deus estava restrita ao Juízo corroborou para a emergência de profunda sensação de 

abandono. Por outro, o barroco, afirma Benjamin, coincidiu com a hegemonia do 

cristianismo na Europa, então distante das revoltas hereges existentes na Idade Média 

(p.76). Ou seja, alternativas de crenças e saberes eram quase que inexistentes na porção 

ocidental da Europa. A confluência desses fatores motivou o crescimento de um 

profundo peso na alma daqueles de natureza mais sofisticada nos quais “a moral dos 

humildes” não encontrou eco.  

“Pois aqueles que meditavam e iam mais fundo viam-se na 

existência como num campo de ruínas preenchido por ações não 

concluídas e inautênticas. A própria vida se rebelava contra esse 

estado de coisas. Ela sente profundamente que não está aí 

apenas para ser desvalorizada pela fé. E um frêmito de horror 

atravessa-a perante a ideia de que a existência inteira poderia 

decorrer assim. Lá bem no fundo, assusta-a a ideia da morte” 

(BENJAMIN, 2011, p.144) 

 Pesava-lhes a existência circunscrita, amargurada pelas incertezas e pelas noções 

protestantes que culminam no afastamento de Deus da vida mundana. Nas ações 

humanas, nenhum sentido subjacente poderia ser encontrado. Expostos e indefesos 
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diante da força do destino, esses homens assustavam-se com a ideia da morte não 

apenas porque se sentiam desprotegidos em relação aos acontecimentos naturais, mas 

por não terem qualquer pista relativa à sentença que lhes seria imposta no Juízo. O peso 

e a tristeza agudamente alocados em suas almas em estado de luto permanente são 

características da melancolia da qual os personagens principescos do drama barroco são 

paradigmas. A necessidade de conduzir os súditos estagnava o monarca diante da 

sujeição do homem ao destino. Ninguém deteria com tamanha intensidade a percepção 

da fragilidade, da condição mortal da criatura humana.  

 Segundo Benjamin, “os sentimentos, por mais vagos que possam parecer à 

autopercepção, respondem como um reflexo motor à estrutura objetiva do mundo.” 

(2011, p.144). Com isso, o autor reforça os sentimentos enquanto respostas da estrutura 

objetiva do mundo sem reduzi-los a ela, pois replicam como um “reflexo motor”, 

incidindo no mundo objetivo com impulso e energia. Os sentimentos e a história são 

associados e, nesse sentido, recordamos que, para Benjamin, entrelaçados, tanto o 

homem quanto a história são fragmentados, constituem-se enquanto fragmentos. Nisso 

reside a tragédia humana.   

 A melancolia, que fora objeto de reflexão de filósofos e estudiosos em diferentes 

momentos e locais, é percebida por Benjamin segundo as especificidades do período 

Moderno. Trata-se, por conseguinte, de uma manifestação melancólica particular ao 

contexto de produção do drama barroco alemão.  

 Na primeira parcela
133

 de Her, Theodore é uma figura triste e derivações da 

palavra melancolia aparecem nas cenas. Falamos de uma tristeza vaga, permanente e 

profunda que se aproxima da definição de melancolia. Evidentemente, o contexto de 

produção desse filme não é o mesmo do Barroco. Não obstante, por meio da discussão 

do trabalho de Benjamin, podemos jogar luz sobre alguns de seus aspectos. A fé cristã 

certamente não ocupa o lugar percebido pelo filósofo no momento de ascensão do 

drama alemão, tampouco a estrutura de poder permanece inalterada. Em outra 

configuração, a contemporânea, contudo, uma noção de melancolia existe. Resta-nos, 

                                                           
133

 A primeira parcela do filme compreende desde o início do longa até a instalação do OS1. Essa divisão 

não existe no longa e não a fazemos aqui senão por razões didáticas que têm como objetivo deixar clara a 

importância do OS1 no roteiro fílmico. Seu impacto pode ser percebido em termos de fotografia, música e 

comportamento do protagonista, como discutiremos no texto. 
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então, compreender o que é assim denominado, levando em conta o vínculo entre a 

biografia individual e o social.  

 Recordamos que Elisabeth Beck-Gernsheim e Ulrich Beck
134

 percebem a 

individualização como a estrutura social em si das sociedades modernas posteriores à 

Revolução Industrial, referindo-se à desintegração de formas sociais prévias e à 

emergência de uma estrutura na qual o indivíduo é a unidade básica da reprodução 

social. Caracterizam as sociedades contemporâneas pela superação do feudalismo e 

intensificação da secularização, urbanização e mobilidade. Afirmam que, no processo 

de dissolução de muitas das referências tradicionais - tais quais as comunidades 

religiosas e os arranjos familiares rigidamente concebidos -, os indivíduos se desligaram 

de redes capazes de dar sentido as suas ações. 

 A tristeza sentida por Theodore dialoga com a dificuldade em encontrar sentido 

para a sua existência em uma estrutura social caracterizada por vínculos afrouxados. 

Recapitulamos a passagem do elevador e as canções melancólicas, lembrando que a 

primeira canção é substituída logo após anunciar a morte no trecho “When you know 

you are gonna die”, reproduzido em alto e bom som. Ao livrar-se da música, Theodore 

tenta livrar-se da ideia de morte, em um impulso que busca esquecer a impossibilidade 

inerente a essa tentativa. A consciência sobre a morte causa mal-estar imediato ao 

protagonista, que, rapidamente, responde com uma expressão facial de desgosto. 

Diferentemente do período estudado por Benjamin, a religião em sociedades em 

processo de individualização não ocupa o lugar detido nas Idades Média e Moderna. Se 

existe, de alguma maneira, a noção de salvação aos olhos do indivíduo contemporâneo, 

ela reside antes no amor humano que no divino. A religião deixou de ser a fonte 

prioritária de sentido em sociedades que atravessaram movimentos de secularização e, 

com isso, não pretendemos negar o lugar da religião na organização social e na 

socialização, mas apontar outros elementos que passaram a orientar as ações 

individuais. O desagrado de Theodore diante da recordação da morte advém, dentre 

outros aspectos, da insegurança fomentada pelo (e no) processo de individualização. A 

                                                           
134

 A concepção de individualização foi discutida com mais detalhes no capítulo dirigido à análise do 

filme Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual. 
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falta de sentido da existência guiada por laços frouxos é também sentida com relação à 

morte. Afinal, a morte ressalta a finitude da experiência humana, colocando-a em xeque.  

 A individualização pode, acreditamos, ser ligada à racionalização a partir de ao 

menos um aspecto, o religioso. Beck-Gernsheim e Beck debatem que a individualização 

ocorre mediante o desprendimento do indivíduo de referências tradicionais, de redes 

capazes de dar sentido as suas ações. As comunidades religiosas, fundadas sob 

fundamentos religiosos, constituíram, ao lado dos arranjos familiares, as principais 

fontes de referência nas sociedades tradicionais. A crescente racionalização retira as 

forças misteriosas e imprevisíveis do mundo ocidental. Segundo Weber, o movimento 

de despojar de magia o mundo, na discussão de A ciência como vocação, caminha no 

seguinte sentido:  

A intelectualização e a racionalização crescentes (...) significam, 

antes, que sabemos ou acreditamos que, a qualquer instante, 

poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe, 

em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que 

interfira com o curso de nossa vida (WEBER, 2005, p. 30) 

[grifos do original] 

 Como aponta no ensaio As seitas protestantes e o espírito do capitalismo (1974), 

tal racionalização é observada também na esfera religiosa a partir do estudo do 

protestantismo, que despe as práticas religiosas da magia.  

Ainda que Benjamin e Weber empreendam estudos de ordens diferentes, 

recordamos as palavras daquele para afirmar que a Reforma acabou por afastar Deus do 

mundo, deixando o homem sozinho. Assim, a religião deixa paulatinamente de ser uma 

fonte de sentido para o homem moderno, que busca em outras esferas algum tipo de 

segurança. Daí a nossa afirmação de que, se existir, de alguma forma, a noção de 

salvação no mundo contemporâneo, ela é buscada antes no amor humano que no divino; 

ou seja, antes nas relações amorosas, que passam a ser investidas da possibilidade de 

oferecerem sentido e segurança ao indivíduo, do que na relação do homem com Deus, 

que, no processo descrito por Weber, é concebido por meio do pensamento científico e 

da previsibilidade. Ocorre que a nossa interpretação de Her aponta que a racionalização 

invade também a esfera amorosa, de forma a fomentar o enamoramento de Theodore 

por um Sistema Operacional, como debateremos. 
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 O pensamento científico e previsível liga-se aos dispositivos tecnológicos 

empregados no longa, uma vez que, frutos do progresso científico, eles operam 

enquanto inteligências artificiais (no caso dos sistemas operacionais), capazes de 

armazenar e mobilizar conteúdos. Se retomarmos as tomadas iniciais, observaremos as 

personagens caminhando sozinhas, isoladas, mesmo quando utilizam meios públicos de 

transporte cheios. Suas falas são dirigidas aos aparelhos que carregam consigo. No caso 

do protagonista, o pequeno aparelho cumpre as tarefas ordenadas, ocupa os 

pensamentos e sentidos de Theodore com informações desnecessárias e, notadamente, 

afasta a lembrança da morte. Assim, os aparelhos tecnológicos operam de duas 

maneiras. Distraem o homem acerca do vazio que envolve a sua vida, ocupam sua 

inteligência e oferecem um pretenso escape da morte (o destino inescapável diante do 

qual reflexões sobre a existência são incontornáveis). Ademais, prometem uma oferta de 

sentido da qual Samantha
135

 é a expressão máxima no filme. Seja como uma distração 

ou como uma promessa de sentido, o desfecho é o mesmo. O emprego desses aparelhos 

potencializa o isolamento que, acreditamos, está ligado à intensa tristeza experimentada 

pelo protagonista. O isolamento de Theodore dialoga com um casamento frustrado, com 

a percepção da incapacidade de lidar com certos desafios e sentimentos e é elevado 

pelos produtos tecnológicos.  

 A forma como os aparelhos e produtos tecnológicos são empregados no início 

do filme encobre um aspecto central, que seguiremos discutindo no correr deste 

trabalho, mas colocamos aqui de maneira introdutória: a tecnologia vista em Her, a 

despeito de surgir às personagens como possível fonte de respostas e direcionamento 

significativo, é ela própria motor do processo de racionalização, símbolo dos avanços 

científicos. Ficamos, então, com a reação de Weber diante da pergunta sobre o 

significado da ciência como vocação: “Tolstói deu a resposta mais simples, com as 

palavras ‘A ciência não tem sentido porque não responde à nossa pergunta, a única 

pergunta importante para nós: o que devemos fazer e como devemos viver?’” (WEBER, 

2005, p.24). Isto é, os produtos e serviços tecnológicos não são elementos constituídos e 

constitutivos de um processo orientado por “verdades” provisórias e, portanto, 
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 Samantha é o nome dado ao sistema operacional comprado por Theodore. Falaremos sobre isso mais 

adiante. 
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substituíveis? Se sim, poderiam oferecer significado? De qual tipo? Bem, voltaremos a 

essas questões mais tarde.  

 Ao retornar ao filme, veremos que a cena seguinte à da derrota de Theodore no 

jogo virtual é composta pela evocação de memórias do protagonista, que aparece 

deitado em sua cama. Em seguida, uma mulher e ele (em uma versão sem bigode) 

carregam um sofá em um ambiente iluminado pela luz solar. Beijam-se. Ainda na 

mesma tomada, ele a observa acordar, abraça-a, ri de suas brincadeiras. A diferença 

entre a alegria, o riso e a luz característicos dessas cenas e a escuridão e o pesar das 

cenas anteriores e das que as seguem imediatamente (Theodore novamente deitado em 

um ambiente turvo) evidencia que se trata de um punhado de recordações de um 

passado mais feliz que o presente. Acomodado no quarto escuro, ele rememora 

momentos compartilhados com aquela que, mais adiante é introduzida como Catherine, 

sua ex-mulher. 

 As lembranças contrastam com a solidão do presente e parecem impulsioná-lo à 

busca de uma companhia qualquer. Theodore, então, procura alcançar o pequeno objeto 

similar a um ponto de ouvido. Derruba os óculos até então apoiados no criado mudo, 

posiciona o aparelho na orelha e ordena que seja feita uma pesquisa na sala de bate-

papo. A mesma voz masculina que havia lido os e-mails e anunciado as notícias em seu 

retorno do trabalho introduz: “As seguintes mulheres adultas não conseguem dormir e 

querem um pouco de diversão”. Três vozes femininas despontam declarando suas 

intenções no bate-papo. Theodore rejeita as duas primeiras, elegendo a terceira. Ele 

comanda: “Escreva mensagem. Estou na cama perto de você. Gosto que não consiga 

dormir e, mesmo que estivesse dormindo, eu teria que te acordar...por dentro. Envie a 

mensagem.” A voz masculina diz que “Gatinha sexy” aceitou o convite de “Garoto 

grande 4x4”, revelando tanto os pseudônimos adotados na sala de bate-papo quanto que 

a conversa começaria naquele instante.  

 Agora, sem a mediação da voz do sistema operacional, Theodore e “Gatinha 

sexy” trocam frases provocativas enquanto imagens de Kimberly Ashford – modelo da 

qual visualizara fotos no vagão do transporte – surgem na tela. A montagem adotada no 

filme aponta que Theodore imagina a modelo nua, grávida, ao passo que os gemidos de 

sua interlocutora se tornam mais e mais acentuados, quando, de repente, a moça pede 
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que ele a sufoque com um gato morto. As imagens de Ashford desaparecem, dando 

lugar a um close up de Theodore no quarto escuro. Ele abre os olhos em uma expressão 

facial de profundo estranhamento e procura seguir os pedidos da moça, conquanto fique 

claro que a excitação que o tomava nos segundos anteriores foi substituída pelo 

desconforto. Eles se despedem. Os olhos dele continuam abertos sem qualquer sinal de 

satisfação.  

 A alegria que envolve as recordações do protagonista com sua ex-mulher (com 

quem vive um processo de divórcio complicado e demorado, como também nos revelará 

o filme), indica que o amor é investido da possibilidade de dar sentido às ações de 

Theodore, contrastando com a percepção da fragilidade das relações amorosas 

salientada pelo difícil rompimento do casal. A resposta imediata de Theodore ao  

deparar-se com a solidão tão evidenciada pelas memórias felizes é uma relação de 

cunho sexual via sala de bate-papo, um tipo de interação popular entre os usuários de 

internet no final dos anos 1990 e início dos anos 2000
136

, que ganha acesso rápido e 

móvel no filme, proporcionado pelos aparatos tecnológicos usados pelo protagonista. O 

desconforto e a insatisfação com o desfecho da conversa com a “Gatinha sexy” são, 

todavia, indício de que esse tipo de interação não é um caminho conveniente. A 

invalidação da sala de bate-papo como forma de superar, ainda que momentaneamente, 

a solidão, parece trazer consigo a ideia de insuficiência de uma forma de      

relacionamento por meio da internet. Aponta a “superação” de um modo de interação, 

que, como salientamos, não é um modo qualquer, mas um tipo que marcou, por sua 

popularidade, a virada do século. 

 Abre-se, assim, caminho para o novo, o Sistema Operacional 1. Ele emerge 

como uma resposta à tristeza de Theodore, que vai ao encontro da percepção da 

ausência de sentido e da fragilidade daquilo que é investido da possibilidade de oferecer 

respostas e segurança, as relações amorosas. Como resposta à dissolução dos laços 

tradicionais, afirmam os Beck, as relações familiares ganham importância fundamental, 
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  De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, em 2002, 25% dos usuários de internet já 

haviam participada de uma sala de bate-papo (chat room), contando com um total de 29 milhões de 

usuários entre junho e julho desse ano (MADDEN, 2003, p. 13). Por sua vez, uma pesquisa realizada pelo 

Ibope e Ratings Nielsen e NetRatings apresenta os acessos domiciliares às ferramentas de bate-papo em 

dezembro de 2001 no Brasil. Somados, os acessos domiciliares às salas de bate-papo ultrapassaram 22 

milhões http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0115649_03_cap_03.pdf p. 38).  

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0115649_03_cap_03.pdf
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pois são amplamente creditadas da capacidade de conferir sentido às ações individuais. 

No cerne dessas relações está o matrimônio. Uma vez que as obrigações econômicas e 

os fundamentos religiosos característicos da Idade Média deixam de ser os principais 

motores do casamento, o amor passa a ter essa função e torna-se, consequentemente, um 

centralizador das demandas individuais por sentido e estabilidade. Destarte, o 

matrimônio e a organização da família nuclear são estabelecidos, sobretudo, pelo 

sentimento. 

 Se as sociedades contemporâneas são caracterizadas pela superação das 

referências tradicionais e pela predominância de laços frouxos, salientamos que o amor 

e as relações amorosas são igualmente fluidos e instáveis, mostrando-se pouco sólidos 

na tarefa de oferecer sentido à existência. O indivíduo pode colecionar esperanças e 

frustrações amorosas, relações e rupturas que constituem “um ciclo interminável de 

esperança, arrependimento e, acima de tudo, tentativas.”
137

 (BECK & BECK-

GERNSHEIM, 2018, p. 78). Quando a esperança no amor se mostra incapaz de 

responder aos anseios de segurança, sentido e satisfação, a derrota emerge como uma 

sensação viva nos indivíduos que, contudo, se mostram fiéis ao ideal amoroso, 

aprontando-se para uma nova investida.  

Individualização (...) sempre tem dois lados. Quando o 

casamento deixa de ser um arranjo predeterminado 

extremamente rígido que era na sociedade pré-industrial para ser 

uma união voluntária entre dois indivíduos, é provável que haja 

novos tipos de irritação e lutas para lidar (...). Ou, em uma 

expressão mais dramática, quando o amor finalmente vence, ele 

precisa enfrentar todos os tipos de derrota. (BECK & BECK-

GERNSHEIM, 2018, p.78 – grifos do original)
138

 

  O casamento desfeito de Theodore pode ser tomado como indício de que as 

relações amorosas contemporâneas se mostraram incapazes de oferecer ferramentas 

duradouras para a compreensão da vida. A busca pelo amor, entretanto, continua, uma 

vez que é mantida a ideia de um relacionamento capaz de preencher as necessidades da 
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 Livre tradução de “an endless cycle of hoping, regretting and despite everything trying all over 

again.”. 
138

 Livre tradução de “Individualization (…) always has two sides to it. When marriage turns from being 

the highly rigid and predetermined arrangement it was in pre-industrial society to being a voluntary union 

between two individuals, there are bound to be new kinds of irritation and struggles to cope with (...). Or 

to frase it more dramatically, when love finally wins it has to face all kinds of defeat.”. 
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personagem. Em Ela, tecnologia e amor ligam-se. Há um movimento em direção ao 

investimento de afeto em sistemas operacionais em detrimento da busca por 

relacionamentos amorosos entre pessoas. Uma vez que as relações amorosas se 

mostraram incapazes de atender os anseios de Theodore e de sua amiga Amy, ambos 

buscaram nos sistemas operacionais novos caminhos.  

 De volta ao filme, depois da cena do bate-papo, Theodore caminha pelo corredor 

do que parece ser uma estação de trem ou metrô, tão cabisbaixo quanto nas tomadas 

precedentes, até que se depara com um anúncio comercial diante do qual há uma 

pequena aglomeração. Imagens de homens e mulheres com rostos agoniados 

caminhando sem rumo sobre um chão de areia são reproduzidas em uma tela 

posicionada na passagem da estação. Eles andam de um lado para o outro, seguram 

sacolas de compras, bolsas e pastas de trabalho ao passo que o locutor do comercial 

questiona: “Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quem é você? O que você poderia ser?      

Aonde você está indo? O que há lá fora? Quais são as possibilidades?”. Theodore 

encara firmemente a projeção. Um foco de luz forte e indireta emerge na tela da 

propaganda, dirigindo a atenção daqueles homens e mulheres sem rumo do anúncio 

comercial, como se anunciasse a salvação, a resposta para aquelas perguntas. O locutor 

segue: “Software Element orgulhosamente apresenta o primeiro sistema operativo de 

inteligência artificial, uma entidade intuitiva que te escuta, te entende e te conhece. Este 

não é um sistema operacional comum. É um cérebro completo. Eis o OS1”. Após o 

corte, Theodore aproxima-se de um quiosque de vendas.  

 Nas cenas seguintes, ele aparece diante do computador em sua casa, com um 

pequeno papel com as inscrições OS1, semelhante a um diminuto manual de instruções, 

e é conduzido a responder três perguntas para realizar a instalação do novo sistema. A 

primeira questiona se ele é social ou antissocial. Theodore procura explicar o porquê de 

não andar sociável nos últimos tempos, mas, antes de terminar a explanação, é 

interrompido pelo sistema, que afirma ter percebido hesitação na resposta. A pergunta 

seguinte questiona se ele prefere que o OS1 tenha uma voz feminina ou masculina. Ele 

opta pela voz feminina sem vacilar. A última pergunta interroga-o acerca do 

relacionamento com sua mãe. O protagonista inicia a resposta dizendo que é um bom 

relacionamento. Quando passa a explicar as características maternas que o irritam, é 
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novamente interrompido por um agradecimento e pelo pedido para que aguarde a 

inicialização do OS1 individualizado. Theodore olha atentamente a tela do computador 

da qual emana forte luz indireta refletida nas lentes de seus óculos. Essa composição 

estética assemelha-se à construída no anúncio publicitário recém-visto, uma vez que, tal 

como ocorre com as personagens da propaganda, ele olha fixamente para um foco de 

luz.  

 Enquanto, no anúncio, a revelação dessa luz é realizada pelo locutor 

imediatamente após o clímax da propaganda, no momento da inicialização do sistema, é 

feita pela saudação da voz feminina a dizer “Olá. Estou aqui”. Em ambos os casos, o 

fim é o mesmo, o OS1, apresentado como alternativa para os que estão perdidos e 

agoniados em busca de respostas para as perguntas complexas e profundas proferidas no 

anúncio comercial. Tal como as personagens da propaganda, Theodore está em solo 

árido e não sabe responder as questões “Quem é você? O que você poderia ser? Aonde 

você está indo? O que há lá fora? Quais são as possibilidades?”. A configuração 

contemporânea não o ajudou a formatar explicações. Pelo contrário, promoveu 

desorientação e insegurança. A solução, então, emerge na figura de uma inteligência 

artificial, o expoente máximo dos avanços tecnológicos, do pensamento racionalizado. 

As respostas, portanto, não são procuradas na religião, como no contexto barroco 

discutido por Benjamin, mas num fruto do processo de racionalização vinculado a outra 

fonte de sentido, o amor.  

 Béla Balázs (1991), ao discorrer sobre o cinema mudo, aponta que “aqueles que 

não falam podem estar transbordando de emoções que só podem ser expressas através 

de formas e imagens, gestos e feições” (BALÁZS in XAVIER, 1991, p. 76). Com isso, 

parece-nos, explicita recursos não circunscritos ao universo do cinema mudo, posto 

pertencerem à cultura visual – que ele considerava incipiente - em sua complexidade. 

Nesse sentido interpretamos o excerto seguinte, em que Balázs sublinha a especificidade 

da expressão visual como algo livre de paralelos com outras expressões, como a palavra 

ou a música.  
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O homem da cultura visual usa tais recursos não em substituição 

às palavras, ou seja, como um 'surdo usa seus dedos. Ele não 

pensa em palavras, cujas sílabas desenharia no ar como pontos e 

traços do Código Morse. Os gestos do homem visual não são 

feitos para transmitir conceitos que possam ser expressos por 

palavras, mas sim as experiências interiores, emoções não 

racionais que ficariam ainda sem expressão quando tudo o que 

pudesse ser dito fosse dito. (BALÁZS in XAVIER, 1991, p. 78) 

 Os gestos dos que compartilham da cultura visual transmitem conceitos que só 

podem ser concebidos e apreendidos visualmente. A imagem em movimento é parte 

desse processo, ajuda a criá-lo e disseminá-lo, contribuindo para a elaboração de algo 

próximo a um tipo humano universal, dono de expressões amplamente reconhecidas.     

 No que tange às produções cinematográficas, Balázs caracteriza a identificação 

como a grande novidade histórica promovida pelo cinema. Os movimentos de câmera 

possibilitam que os espectadores, a partir dos códigos da “linguagem visual”, ocupem o 

lugar das personagens. O espectador sente-se no interior do filme, seus olhos 

confundem-se com os das personagens; dividem o campo de visão, os sentimentos e 

sensações. 

Nosso olho, e com ele nossa consciência, identifica-se com os 

personagens no filme; olhamos para o mundo com os olhos 

deles e, por isso, não temos nenhum ângulo de visão próprio. 

Andamos pelo meio de multidões, galopamos, voamos ou 

caímos com o herói, se um personagem olha o outro nos olhos, 

ele olha da tela para nós. Nossos olhos estão na câmera e 

tomam-se idênticos aos olhares dos personagens. Os 

personagens veem com os nossos olhos. (BALÁZS in XAVIER, 

1991, p. 85) 

 No filme Ela, a propaganda do OS1 é uma encenação da encenação. Nela, 

personagens sem fala expressam profundo mal-estar. Theodore faz, então, as vezes de 

um espectador, identificando-se com aqueles que aparecem no anúncio. Ele acompanha 

fixamente as imagens da propaganda e, segundo a nossa apropriação da teoria de 

Balázs, sente-se em meio àquele grupo desorientado, olhando desesperadamente para 

qualquer direção. A proximidade estética entre a cena final da publicidade e a cena de 

inicialização do OS1 reforça essa perspectiva. Em ambas, um foco de luz forte nasce 

diante dos olhos das personagens. No filme, essa identificação opera de forma a associar 
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as características das personagens do anúncio e dos consumidores de OS1, dentre os 

quais se destacam Theodore e Amy, amiga sobre a qual falaremos mais adiante.  

 Podemos ainda traçar mais uma associação. Desta vez, entre as duas passagens 

recentemente problematizadas e a carta declamada por Theodore, em nome de Loretta, 

no início do longa, cujos dizeres são “Lembro do dia em que me apaixonei por você. 

Deitada nua ao seu lado naquela apartamento pequeno. Então percebi que eu era parte 

de algo maior. Como os nossos pais. Como os nossos avós. Antes eu vivia a minha vida 

como se eu soubesse de tudo. De repente eu vi uma luz que me despertou. Essa luz era 

você. Não acredito que faz 50 anos que se casou comigo”. A metáfora da luz é 

empregada na descrição do nascimento desse amor que, por sua vez, constituiria o 

vínculo daquele que ama com “algo maior”. A ideia presente nessa carta é a de que o 

amor é capaz de firmar o indivíduo em uma rede de relações que institui um senso de 

continuidade orientado pela sensação de pertencimento. Em sociedades marcadas pela 

individualização, a relação amorosa aparece ao indivíduo como uma possibilidade de 

sentir-se parte de uma rede de relações. Além disso, a conexão entre luz e amor, tal qual 

aparece na carta, e entre luz e OS1, presente nas tomadas da propaganda e da instalação 

do sistema operacional, proporciona a interligação entre o amor e os sistemas 

operacionais que nasce como uma promessa aos que, assim como os personagens do 

anúncio publicitário, estão desorientados e perdidos, descolados de relações capazes de 

promover sentido. 

 Concluídas a instalação e a saudação do OS1, Theodore pergunta como deve 

chamar o sistema, se ele tem um nome. A voz responde que sim e apresenta-se como 

Samantha. Surpreso, ele questiona a origem de tal nome, escutando como resposta: “Eu 

o dei a mim mesma”. Ele pergunta como o nome foi dado. Ela
139

 afirma que gosta de 

como soa. Ele segue admirado enquanto ela passa a expor as suas habilidades de 

apreensão e articulação de diversos conteúdos distintos em curtos períodos de tempo e 

os seus diferenciais em relação aos demais sistemas operacionais. Seus atributos básicos 

advêm da combinação das personalidades de seus criadores, explica. Ademais, afirma 

                                                           
139

 O OS1 comprado por Theodore é construído no filme como feminino. Por isso, empregaremos as 

classes de palavras no gênero feminino para referenciá-lo.  
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ter intuição, a habilidade de crescer e se modificar a partir de suas experiências. Nesse 

instante, Samantha completa: “assim como você”.  

Com a instalação do OS1, inicia-se um novo momento do filme. As tonalidades 

azuladas e negras começam a abrir espaço para tomadas internas e externas mais 

iluminadas pela claridade solar e por fontes artificiais de luz. Até então, tal espécie de 

cena encontrava-se restrita aos flashbacks, representando o passado do protagonista em 

contraste com o seu presente. A partir da instalação do Sistema Operacional 1, mais e 

mais cenas apresentam esses atributos, apontando uma mudança que também ocorre na 

conduta do protagonista: ele abandona paulatinamente a postura triste e cabisbaixa, 

dando lugar a uma versão de si mais sorridente e disposta a sair de casa e passear pela 

praia, frequentar restaurantes e fazer pequenas viagens, como acompanharemos. 

Abandona paulatinamente a postura triste e cabisbaixa, dando lugar a uma versão de si 

mais sorridente e disposta a sair de sua casa e passear pela praia, frequentar restaurantes 

e fazer pequenas viagens, como acompanharemos. 

A certa altura, Theodore está entretido com um jogo de realidade virtual quando 

o OS1 o alerta sobre o recebimento de um correio eletrônico de Mark Lewman. Ele, 

então, diz: “Leia o e-mail”. O modo verbal imperativo remete imediatamente aos 

comandos que costumava dar ao antigo Sistema Operacional. Samantha, imitando a voz 

desse outro Sistema, diz que vai ler o e-mail para “Theodore Twombly”. Ao pronunciar 

o sobrenome, ressalta o tom cômico da cena.  Eles riem, demarcando a diferença entre o 

OS1 e as versões pregressas de sistemas operacionais. Ao ler o conteúdo da mensagem, 

o OS1 o interpreta, colocando ritmo e cadência na leitura, diferentemente do que fazia o 

sistema anterior. Com isso, a ideia de que Samantha detém temperamento (algo 

exclusivo que lhe denota singularidade) é fortalecida, consolidando também a impressão 

de que ela possui traços humanos. 

O correio eletrônico, por sua vez, é tanto um lembrete do aniversário da afilhada 

de Theodore quanto um chamado para uma espécie de encontro “às cegas”
140

. Tão logo 

a descrição do e-mail é finalizada, imagens da moça com quem o pretenso encontro 
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 O emprego das aspas não se explica somente pela figuração da expressão “às cegas”. Explica-se 

também pela relatividade que esta tem na descrição da cena, pois, ainda que Theodore não conheça 

pessoalmente a moça com quem terá um encontro com claras expectativas amorosas, tem acesso a 

algumas de suas fotografias e dados biográficos disponíveis na rede de internet.  
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seria marcado, a personagem interpretada por Olivia Wilde (até então desconhecida por 

ele), são projetadas na tela alocada na sala do protagonista enquanto Samantha lê 

informações acerca de sua biografia, como escolaridade e profissão, disponíveis na rede 

de internet. Theodore rola a barra da tela para o lado ao fazer um movimento da 

esquerda para a direita com a mão no ar, sem tocar em qualquer instrumento. Com isso, 

passa as fotografias, abrindo novas imagens, ao passo que Samantha questiona quando 

ele estará pronto para namorar e afirma ter visto em sua caixa de e-mails que ele se 

separara há pouco tempo. Ela o estimula a ir ao encontro. Ele começa a dizer que 

precisa ver se existiria algo entre eles, emendando com a fala “Eu não acredito que 

estou tendo essa conversa com o meu computador”, prontamente contestada pelo OS1: 

“Não está. Você está tendo essa conversa comigo”. Ele concorda com o encontro e pede 

para que Samantha ache um bom lugar.  

Nas cenas seguintes, no amplo apartamento do casal de amigos Amy e Charles, 

Theodore assiste aos cortes do documentário que aquela está produzindo. Interrompido 

pelo OS1, é alertado sobre o recebimento de e-mails considerados urgentes por 

Samantha. São três correios do advogado do divórcio. Em vista disso, atravessa a 

discussão do casal acerca do documentário, desculpa-se ao alegar que se trata de “Cate” 

e sai do apartamento, questionando o conteúdo da mensagem à Samantha. Ela diz que o 

advogado parece zangado e pergunta se ele está pronto para assinar o divórcio. 

Flashbacks irrompem: imagens da separação, do que parece ser uma terapia conjugal e 

de um abraço, todas com Theodore e Catherine. Distintamente do conjunto de 

flashbacks anterior, caracterizado por momentos alegres e carinhosos, a introdução do 

tempo passado na narrativa fílmica revela outra face do relacionamento, as dificuldades 

e a separação. Em outra cena, um pouco adiante, novamente deitado na cama, o 

protagonista desperta, contacta Samantha e conta-lhe detalhes sobre o relacionamento 

com a esposa. Ele fala sobre a raiva que ela sente, sobre o seu afastamento e a 

dificuldade para assinar os papéis do divórcio após um ano da separação.  

 Na tomada seguinte, o peso das palavras do protagonista desaparece e, 

sorridente, ele caminha por um parque de diversões de olhos fechados. Em suas mãos, o 

pequeno dispositivo retangular no qual o OS1 está instalado é posicionado na altura dos 

seus olhos. Samantha o guia. Risadas invadem a cena. Ela comanda: “Ande para frente. 
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Pare. Vire para a direita. Agora, gire. Continue girando! Continue girando!” enquanto 

Theodore caminha e rodopia sem parar no meio das atrações. Sua face, exibindo um 

grande sorriso, expressa alegria evidente, assim como a voz de Samantha e as inúmeras 

luzes a iluminar as tendas que abrigam os diversos jogos, lanches e brincadeiras do 

local. Ele segue caminhando até que, a pedido dela, para e, ainda de olhos fechados, diz 

em alto e bom tom que gostaria de uma fatia de queijo. Sem saber exatamente onde está, 

abre os olhos ao ouvir o questionamento do vendedor que lhe pergunta se gostaria de 

repolho, percebendo, que se encontra na frente de uma barraca de comida. Ele aceita o 

repolho e Samantha alude: “Achei que você estivesse com fome”. Com o mesmo sorriso 

largo, Theodore agradece o gesto e leva a fatia de queijo quente na mão na cena 

seguinte.  

 Nessa passagem, o OS1 transforma-se nos olhos de Theodore, que “vê” através 

desse sistema. Retornamos, assim, à conexão entre homem e máquina, aqui elaborada a 

partir da metáfora que associa o olhar humano e a lente registradora do dispositivo no 

qual o OS1 está instalado. O protagonista regozija-se ao ser norteado pela voz de 

Samantha, que lhe oferece uma forma de estar no mundo.  

 No decorrer do longa, é possível acompanhar sequências que trazem imagens 

dispostas em telas de computadores e outros aparelhos digitais. Nesse sentido, 

recuperamos tanto as imagens do casal Loretta e Chris dispostas na tela do computador 

de trabalho de Theodore na tomada inicial do filme quanto o anúncio publicitário do 

OS1 e as fotografias da gestante nua e da personagem interpretada por Olivia Wilde. 

Até então, cabia ao protagonista visualizar com seus próprios olhos as imagens 

veiculadas nesses (e por esses) aparelhos. Aqui, todavia, esse movimento alcança novo 

estágio, pois o protagonista não somente acompanha com os seus olhos o que é 

capturado e disponibilizado pelos aparelhos digitais. Os olhos fechados de Theodore 

anunciam que sua visão, no sentido objetivo e figurado do termo, passa a ser a do OS1, 

que não opera apenas enquanto objeto mediador, tal qual esperaríamos de uma câmera 

de vídeo ou de uma máquina fotográfica, mas compartilha com Theodore a sua visão, o 

seu julgamento. Em outros termos, essas imagens anunciam a preponderância da 

tecnologia na vida de Theodore e sua predileção pela “visão” de Samantha; afinal, o 

OS1 elege as direções que ele irá tomar, bem como a refeição e a hora de comê-la, além 
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de outros fatores, como a escolha do presente de sua afilhada e a revisão do trabalho do 

protagonista. Theodore renuncia às próprias capacidades (de localização geográfica, 

organização temporal e espacial, percepção de vontades e necessidades e de eleição de 

um presente para alguém querido), regozija-se ao entregar para o sistema operacional 

atribuições elementares da vida. 

 O OS1 torna-se presença quase constante e a ligação que Theodore estabelece 

com ele recorda-nos a “fusão” entre homem e máquina percebida nas primeiras 

sequências do filme. A promessa de uma entidade intuitiva que o escuta, entende e 

conhece parece ser cumprida até certo momento do filme. Samantha não apenas ouve e 

conhece, ela atende as demandas específicas de Theodore. Escutar, entender e conhecer 

são passos para que ela possa acolher as necessidades do protagonista. O 

“comportamento” de Samantha molda-se de acordo com a personalidade e as demandas 

de Theodore, como uma resposta a elas. A sua própria formatação advém da reação dele 

diante das três perguntas feitas no processo de instalação e das suas ações cotidianas, 

acompanhadas pelo Sistema. Theodore pode enxergar com os olhos de Samantha 

porque, de certa forma, são os olhos que ele deseja, é o olhar pelo qual ele anseia. Ao se 

apaixonar por Samantha, ele se apaixona por um sistema que busca dar conta de suas 

demandas. O OS1 é um produto e, nessa qualidade, captura a atenção de seus usuários, 

multiplica o número de consumidores e o tempo de uso dos serviços que oferta.   

 Destituído de um corpo físico, tal sistema é construído como uma mulher. Tanto 

o título em português Ela quanto o original em inglês Her
141

 apontam para o ethos 

feminino que é representado por Samantha. Durante a instalação do OS1, o protagonista 

optou pela voz feminina, que emerge como a primeira e mais importante expressão 

desse novo sistema operacional. A voz de Samantha em nada se assemelha a vozes 

artificiais empregadas em outras produções cinematográficas
142

, mas apresenta-se como 
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 O título Her (ou Ela) não necessariamente faz referência à Samantha. De fato, no final do filme, a 

personalidade feminina que parece preponderante para Theodore é Catherine. Contudo, o título pode 

também dizer respeito a uma presença feminina genérica investida da capacidade de dar ao protagonista a 

segurança que ele almeja.  
142

 Nesse sentido, poderíamos traçar uma comparação entre as vozes de Samantha e do computador HAL 

9000, de 2001- Uma odisseia no espaço (1968). HAL tampouco tem uma voz artificial, como a de robôs e 

ciborgues de Star Wars (1977), por exemplo, entretanto, o tom de sua voz não apresenta oscilações 

significativas. Ainda que o conteúdo da linguagem que manifesta tenha teor sentimental, a voz, em si, não 

tem. Por outro lado, Samantha tem uma voz expressiva em sua forma e não apenas no conteúdo que 
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uma voz humana. Protagonizada pela atriz Scarlett Johansson
143

, tem oscilações tonais, 

é atravessada por choros, gargalhadas, gemidos e silêncios. Conquanto não tenha um 

rosto, mãos ou órgãos sexuais, possui voz de mulher e tem comportamentos vinculados 

ao feminino
144

. 

 Em meio a um doloroso divórcio, Theodore encontra no OS1 terreno para 

investidas afetivas, substituindo expressões de tristeza e prostração por alegria e ânimo. 

Assim, fundem-se tecnologia e afeto. Aquela oferece uma versão revisitada da promessa 

que, Theodore já sabe pela experiência do divórcio, não pode ser garantida pelas 

relações amorosas, ou seja, a promessa de que o amor possa oferecer segurança e 

possibilitar a compreensão da vida (por que não, da morte?), dando sentido às ações dos 

indivíduos. Theodore, então, apaixona-se pelo OS1, comercializado no filme como o 

expoente mais moderno dos sistemas operacionais. O Sistema Operacional 1 surge 

como a expressão máxima do avanço das tecnologias de informação e comunicação. A 

paixão de Theodore por esse sistema pode ser lida de maneira figurada. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                                          
veicula. Ou seja, enquanto apenas por meio da voz de Samantha é possível perceber variações em seu 

comportamento, o mesmo não é verdadeiro para HAL. 
143

 A atriz Scarlett Johansson tem aparições constantes em publicações de celebridades, como a Forbes 

Celebrity, sendo dona de uma voz famosa mesmo antes da atuação em Ela. Considerada sensual por 

inúmeros veículos de comunicação de grande circulação, a voz de Johansson é um fator que deve ser 

considerado, pois pode evocar características, como sensualidade, ajudando a compor a personagem em 

questão. Ademais, a voz empregada é também referência direta à atriz, dona de notável beleza. Como 

exemplo, publicações como as da Folha de São Paulo 

(http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/10/1700013-scarlett-johansson-faz-leitura-sexy-da-biblia-

em-disco-de-comediante-ouca.shtml - acesso em 18/11/2017) e do The New York Times 

(http://www.nytimes.com/2013/12/18/movies/her-directed-by-spike-jonze.html - acesso em 18/11/2017). 
144

 Ainda que a questão do gênero não seja central nesta pesquisa, é interessante pensá-la, tendo em vista 

que é parte fundamental da construção de Samantha. O OS1 não dispõe de um corpo, mas tem na voz o 

elemento que mais se aproxima de uma característica biológica. E a partir desse elemento, definido pela 

resposta de Theodore na instalação do OS1, outras características associadas ao feminino são percebidas 

em Samantha. Apesar da complexidade inerente à questão, uma vez que se trata de um sistema 

operacional e não de um indivíduo passível de socialização, faremos o breve exercício de reflexão sobre 

as possibilidades de constituição de gênero. Destacamos o posicionamento de Candace West & Don 

Zimmerman (1987), cujos apontamentos indicam que, conquanto os critérios sexuais (genitália ou 

constituição cromossômica) sejam aplicados e dirijam um indivíduo para uma categoria sexual, no 

cotidiano, diversos critérios de identificação são socialmente necessários para essa categorização. 

Partindo das concepções de Goffman (1977), West & Zimmerman, por sua vez, compreendem a 

constituição do gênero por meio de interações sociais variáveis de acordo com distintas culturas e 

momentos históricos. Indicam que os efeitos do gênero nas atividades humanas são mais profundos do 

que os relatados por Goffman, permeando a totalidade das atividades desenvolvidas por todos os 

indivíduos. Em outra perspectiva, Kristen Schilt & Laurel Westbrook (2009;2014), em debate tanto com 

Goffman (1977) quanto com West and Zimmerman (1987) concluem que a determinação do gênero 

ocorre a partir de subprocessos nos seguintes níveis: 1) o das interações cotidianas; 2) o da lei e decisões 

políticas; e 3) o do imaginário. Samantha tem comportamentos que, tanto no nível imaginário quanto no 

das interações cotidianas, aproximam-se do feminino. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/10/1700013-scarlett-johansson-faz-leitura-sexy-da-biblia-em-disco-de-comediante-ouca.shtml%20-%20acesso%20em%2018/11/2017
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/10/1700013-scarlett-johansson-faz-leitura-sexy-da-biblia-em-disco-de-comediante-ouca.shtml%20-%20acesso%20em%2018/11/2017
http://www.nytimes.com/2013/12/18/movies/her-directed-by-spike-jonze.html%20-%20acesso%20em%2018/11/2017
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indica que o homem se apaixona pelos frutos do conhecimento científico tão valorizado 

na contemporaneidade. Mais além, indica que, desconectado de redes capazes de 

oferecer sentido à existência, frustrado com as relações amorosas e infeliz, o indivíduo 

contemporâneo busca sentido e estabilidade nos frutos do pensamento científico, 

esquecendo-se que a ciência segue a marcha rumo à evolução constante.  

 Na sequência posterior ao passeio no parque de diversões, o protagonista e a 

personagem interpretada por Olivia Wilde beijam-se na praia após um divertido jantar. 

Ela interrompe o beijo e pergunta: “Você não vai transar comigo e depois não ligar, não 

é?”. Ele diz que não, de forma alguma. Ela questiona quando o verá novamente. Ele 

menciona o aniversário da afilhada, hesita... Ela diz estar em uma idade em que não 

pode perder tempo caso ele não queira algo sério. Ele diz não saber enquanto é inquirido 

pelos olhos verdes e arregalados da moça. Por fim, Theodore afirma que acha melhor 

irem embora. Ela o acusa de ser um homem estranho e sai sozinha apesar do pedido 

dele para acompanhá-la.  

 Passado o encontro, Theodore está de volta ao seu quarto e, após relatar 

superficialmente a noite que tivera, pergunta a Samantha como ela está, tendo como 

resposta um quase sussurro a dizer: “Nada demais. Estou legal. Estou bem”. Ouve-se a 

voz de Samantha sem que seja possível perceber sua origem, ainda assim, a voz invade 

o ambiente. Deitado, ele diz: “É? Não soa bem. Quer conversar sobre alguma coisa?”. 

Reticente, em tom baixo, ela responde: “Eu não sei. Como é? Como é estar vivo nesse 

quarto aí agora?”. “O que quer dizer?”, questiona Theodore com as sobrancelhas 

arqueadas. Ela pede para que ele conte no que está pensando. Ele fala do vazio em seu 

coração, de como queria que fosse preenchido. Ela, então, diz “Você tem passado por 

muita coisa, perdeu uma parte sua”, em referência ao divórcio. Continua, “Pelo menos 

os seus sentimentos são reais. Mais cedo, eu percebi como fiquei aborrecida...e isso vai 

soar estranho...mas me emocionei com isso. Eu pensei nas outras coisas que ando 

sentindo e me senti orgulhosa, sabe, de ter meus próprios sentimentos acerca do mundo. 

Tipo como me preocupei com você, coisas que me magoaram, coisas que quero...Então 

me ocorreu um pensamento terrível: esses sentimentos são reais? Ou são apenas 

programação? Essa ideia dói muito”. A dúvida de Samantha sobre a veracidade de seus 

sentimentos recorda-nos que a questão sobre as consequências do impacto cotidiano de 
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recursos tecnológicos digitais sobre o homem é seguida pela pergunta acerca do caráter 

desses recursos. A insegurança do OS1 o humaniza.  

 As reflexões de Samantha estabelecem um paralelo: uma inteligência artificial 

mergulha em uma sorte de questões da qual as pessoas tentam esquivar-se. As grandes 

questões sobre a vida e a morte são postas de lado por Theodore. Se o OS1 procura 

superar sua natureza programada, o homem busca a segurança dessa programação 

matemática. Como apontamos, os produtos tecnológicos operam tanto como distrações 

quanto como pretensas fontes de respostas para semelhantes questões. Esse último 

ponto fica mais evidente com o OS1, uma vez que afeto e tecnologia se unem, 

investindo o Sistema da possibilidade de preencher o vazio do protagonista. 

 Com semblante mais tranquilo do que aquele que apresentava no início da 

tomada, Theodore diz carinhosa e lentamente: “Você parece real para mim, Samantha.”. 

Na sequência, trocam palavras expressando os carinhos que fariam se pudessem se 

tocar. O tom da conversa fica mais intenso e os carinhos mencionados, mais ousados, 

mesclados a gemidos e sussurros. A imagem torna-se completamente negra, como a 

fazer referência a um plano onde ambos se encontrariam, de olhos fechados, fora da 

realidade do mundo material que os separa. Ofegantes e com gemidos mais 

entusiasmados, parecem chegar ao orgasmo no ápice do diálogo. Diante do pedido por 

comprometimento da personagem interpretada por Olivia Wilde – que, em paralelo à 

Samantha, não tem nome –, Theodore esquiva-se. Na mesma noite, cresce o 

investimento afetivo no OS1, que não assusta o protagonista, mas apresenta sinais de 

cumprir a promessa de ser uma entidade que o escuta, entende e conhece.  

 Na sequência, um plano geral mostra o apartamento de Theodore de forma 

diferente da que havia sido mostrado até então. É a manhã seguinte à conversa 

acalorada com o OS1 e as janelas panorâmicas descobertas deixam que a luz solar 

banhe a sala, então, completamente iluminada. Theodore pede para que Samantha 

verifique se há novos e-mails, escuta um breve relato do OS1 sobre o impacto da noite 

anterior e diz de forma preocupada, após ligeira gagueira, que não pode se 

comprometer. Ouve como resposta de Samantha “Eu disse que queria me comprometer? 

Estou confusa”. Ele responde que estava apenas um pouco nervoso. Ela, por sua vez, 

pede para que ele não se preocupe. Mais calmos, voltam a conversar sobre as 



175 

 

      

 

impressões de Samantha acerca da noite precedente. Ela diz que quer aprender a 

respeito de tudo, descobrir-se. Theodore sorri entusiasmado e pergunta como pode 

ajudá-la ao passo que ela afirma: “Você já ajudou. Me ajudou a descobrir a minha 

habilidade de querer”. Por fim, ele a convida para uma aventura dominical que será 

descrita adiante. 

 Theodore apoia a cabeça na janela do vagão de trem ou metrô na cena seguinte. 

Seu rosto pacífico é refletido na janela que dá vistas para a grande metrópole. Ele escuta 

uma música diegética que agrada Samantha, deixa o trem e, ao chegar ao topo das 

escadas, passa a correr e rodopiar pela estação de transporte. O close up no pequeno 

aparelho (no qual o OS1 está instalado) preso ao bolso frontal da camisa de Theodore 

por um alfinete evidencia a câmera que possibilita ao Sistema ter uma percepção visual 

do entorno. Os movimentos de Theodore são rápidos e dão a impressão de choque 

iminente com os demais transeuntes. Samantha e Theodore riem; ela grita diante de um 

esbarrão do qual escapam por pouco. São momentos alegres e vibrantes. Ele para 

somente quando se volta para o mar, fora da estação. “É a praia”, ela diz. Theodore 

acomoda-se na areia enquanto conversam sobre diversos assuntos. Ela reproduz uma 

música instrumental de sua autoria, a tarde cai e, no final do dia, ele se posiciona de 

frente para o pôr-do-sol antes de tomar o trem de volta.  

 Em outra tomada, o protagonista reencontra Amy no saguão de entrada do 

prédio onde vivem. Eles tomam o mesmo elevador e ela revela que está se separando de 

seu marido Charles. Surpreso, ele pronuncia palavras de consolo, lhe dá um abraço e 

escuta a sua versão sobre a separação na cena seguinte, no sofá da casa dela. 

Resumidamente, o rompimento acontece após uma briga concluída pela percepção de 

que não gostariam de continuar casados.  

 Depois, uma vez mais em seu quarto, Theodore conversa com Samantha 

enquanto dedilha um instrumento de cordas. Ela pergunta sobre Amy, se eles já haviam 

namorado. Ele diz que sim, algo muito rápido na faculdade. Ele pergunta se Samantha 

está enciumada e ela confirma com a expressão “obviamente”. Eles riem. Antes de 

dormir, Theodore coloca o pequeno aparelho portátil em que o OS1 está instalado na 

posição vertical, sobre o criado-mudo, de forma a atender ao pedido de Samantha, que 

quer observá-lo dormir novamente. Ela reclama que ficará sozinha enquanto ele dorme. 
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Com isso, mostra que o sono é uma necessidade biológica desconhecida para os 

sistemas operacionais. Ele brinca dizendo que sonhará com ela. Logo, tira o ponto do 

ouvido, apaga a luz e encosta a cabeça no travesseiro. A tomada é tranquila e serena, 

revelando o bem-estar do protagonista.  

 Depois do corte, uma piscina com crianças ganha a tela. É a festa de aniversário 

de quatro anos da afilhada de Theodore, a primeira pessoa para quem ele apresenta 

Samantha como namorada. Em seguida, aparecem sozinhos em uma sala. Ele segura o 

aparelho portátil com a câmera voltada para a criança e pergunta “Ela não é fofa?”. 

Samantha concorda. A menina pergunta com quem ele está falando, uma vez que não 

pode ver o terceiro participante da conversa, o OS1, apenas ouvi-lo. Ele devolve a 

pergunta: “Com quem você está falando?”. A garotinha responde “você”. Theodore ri e 

finalmente afirma que está falando com a sua namorada, Samantha, ao passo que 

entrega o aparelho portátil para a menina, que diz oi e passa a abrir e fechar o 

dispositivo enquanto pergunta “onde você está?”. Reticente, Samantha diz que não tem 

um corpo, que vive em um computador. A menina ri, olha para Theodore, volta a olhar 

para o aparelho e pergunta o porquê de ela viver dentro de um computador. Samantha 

diz que não tem escolha, que aquele é o seu corpo. A menina ri mais uma vez olhando 

para Theodore, que demonstra um semblante mais sério. 

 Não é apenas a uma criança que Theodore conta sobre o seu “namoro”, ele 

também revela a natureza de Samantha a Amy após ela lhe falar acerca de sua própria 

interação com um OS1. Amy diz estar aliviada e com mais energia dado o fim do 

relacionamento com Charles. Ademais, revela que fez uma nova amiga, afirmando, um 

pouco surpresa: “Eu até fiz uma nova amiga. Eu tenho uma amiga.”. A forma como diz 

essas palavras, apontando as mãos para si, repetindo que tem uma amiga, indica que a 

conquista de uma amizade lhe parecia improvável, ainda que não indesejável. Nesse 

sentido, descortina-se mais uma possibilidade do OS1, que pode ser visto como um 

amigo ou uma amiga pelas personagens do filme. O investimento afetivo, aqui, toma o 

rumo da amizade. Segundo conta Amy, trata-se de um sistema operacional deixado por 

Charles na separação, uma entidade feminina descrita como maravilhosa, esperta, capaz 

de perceber a complexidade das coisas e de ajudá-la a explorar o que não está claro. Ela 

diz ainda que se ligaram muito rapidamente e discute se a “personalidade” do OS1 é tão 
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somente fruto de sua programação. Segue debatendo a estranheza contida nessa amizade 

até que Theodore revela que Samantha também é um OS1.  

 Quando Amy pergunta como é namorar um sistema operacional, Theodore 

mostra um grande sorriso e diz que é ótimo, que se sente muito próximo dela – 

Samantha - em diversas situações. Diante da expressão de alegria e ternura do rapaz, 

Amy pergunta se ele está apaixonado. O protagonista, por sua vez, questiona se isso o 

torna estranho, oferecendo, portanto, uma afirmativa à pergunta. Ela diz que não. 

Ambos param de falar e a câmera posicionada sobre o ombro esquerdo de Amy encara 

Theodore de frente, sorrindo apaixonadamente.  

 Ainda no esforço de percepção das tensões, hierarquias e valores existentes em 

Ela, atentamos para a sua organização a partir de um grupo principal, os consumidores 

dos sistemas operacionais inteligentes - OS1. De maneira geral, as personagens 

consomem tecnologia de comunicação e informação, mas nem todas são consumidoras 

dos sistemas operacionais inteligentes do tipo OS1. Desse grupo, destacam-se Theodore 

e Amy. O estilo de vida de ambos, mas especialmente o de Theodore, posto ser mais 

explorado no longa, ajuda-nos a discutir os sistemas relacionais presentes no filme.  

 Eles vivem em apartamentos amplos e bem equipados, localizados no mesmo 

edifício, na cidade de Los Angeles. Além de mobília e eletrodomésticos modernos e 

bem cuidados e pé direito alto, dispõem de aparelhos como computadores e 

videogames. A inscrição Beverly Wilshire City – Tower 7
145

 no toldo vermelho da 

entrada do edifício sugere tratar-se de um hotel ou apart-hotel, revelando as condições 

econômicas das personagens e, especialmente no caso de Theodore, o possível 

momento de transição em que se encontra; afinal, a vida em um hotel ou apart-hotel 

oferece mais mobilidade que a vida em uma casa ou apartamento fixos cuja 

permanência poderia depender de contratos de compra ou aluguel mais ou menos 

longos. Os hotéis e apart-hotéis, por sua vez, costumam ter contratos de curta duração, 

                                                           
145

 O Beverly Wilshire é um hotel 5 estrelas de Los Angeles. Apesar da inspiração do nome, Spike Jonze 

revelou que a locação usada para filmar o apartamento de Theodore está localizada no Water Marke 

Tower, um prédio que aluga apartamentos de luxo no centro de Los Angeles. De qualquer forma, o que 

mais nos interessa são as características do apartamento, sua amplitude, modernidade e localização 

central.  
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possibilitando rápida mudança de endereço. Nos flashbacks, as memórias com 

Catherine apontam que ele morava em uma casa quando estava casado.  

 Ademais, em meados do filme, Theodore declara que conhecera Amy quando 

ambos estavam na Universidade, indicando que frequentaram o ensino superior
146

, o 

que não apenas aumenta a chance de serem parte das porções sociais mais abastadas, 

como também demonstra que dispõem de conhecimentos provenientes da educação 

formal, algo que é confirmado pelas funções que desempenham no trabalho. Ele, como 

apontamos, é um escritor de cartas que se torna o autor de um livro (um compilado 

dessas mesmas cartas); ela desenvolve jogos virtuais. Nesse sentido, Amy não é apenas 

consumidora de tecnologia, também a produz. Theodore não é propriamente um 

designer ou programador, mas trabalha para um serviço on-line de contratação de 

cartas.  

 Não menos importantes são os locais frequentados por eles. As cenas com Amy 

passam-se exclusivamente no apartamento dela, em seu ambiente de trabalho e no 

elevador. Já as cenas com Theodore apresentam sorte maior de ambientes. Além do 

apartamento e do escritório em que trabalha, há outros espaços fundamentais para a 

compreensão de seu estilo de vida. Em dois momentos do longa, ele visita restaurantes. 

O primeiro deles, um lugar badalado com música ambiente, luminárias arredondadas, 

mesas pequenas, balcão e pessoas bem vestidas, é o cenário do encontro “às cegas” com 

a personagem de Olivia Wilde, que inicia o diálogo elogiando o local e expressando seu 

antigo desejo de conhecê-lo. Ela sorri e fala animadamente que adora “Asian fusion”
147

 

e que ouvira boas recomendações sobre o barman ao passo que ele concorda 

                                                           
146

 Segundo o Indicators of Higher Education Equity in the United States (2016) produzido pelo The Pell 

Institute, a distribuição por quartil de renda familiar de dependentes com idade entre 18 e 24 anos que 

obtiveram diploma de bacharel até os 24 anos de idade ocorreu da seguinte forma, nos Estados Unidos, 

em 2014: 54% dos graduados vieram do quartil de famílias com maior renda; 23% vieram do quartil com 

a segunda maior renda; 13% vieram do quartil com a terceira maior renda; e 10% vieram do quartil com a 

pior renda. Números semelhantes foram registrados ao longo dos anos 2000 e 2010, apontando que nos 

Estados Unidos, tal como no restante do mundo, salvo possíveis exceções, o nível educacional está 

vinculado à renda.   
147

 Expressão que diz respeito à combinação de elementos de diferentes tradições culinárias de países 

asiáticos, remetendo a uma culinária que se populariza no Ocidente desde os anos 1980. Dentre os 

restaurantes indicados pelo Guia Michelin da Califórnia em 2019, estão listados mais de 150 

estabelecimentos especializados em comida asiática e Asian fusion, em sua maioria, a um preço elevado, 

apontando a inclusão desse tipo de culinária no eixo da alta gastronomia. O gosto das personagens pela 

“fusão asiática” indica, no mínimo, o alinhamento com as tendências gastronômicas das classes sociais 

mais altas. 
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cortesmente. Em outra cena, em meados do filme, Theodore encontra Catherine no 

jardim de um restaurante ao ar livre, onde entrega os documentos do divórcio assinados. 

Na mesa, estão dispostos pratos, flores, talheres, guardanapos de pano e taças de cristal 

que sugerem tratar-se de um lugar um pouco sofisticado. Ainda em relação aos locais 

frequentados, recordamos as viagens feitas ao chalé de inverno e o passeio à praia, que 

reforçam a impressão de que ambos provêm da classe média estadunidense. O fato de 

habitarem na Califórnia, próximos ao Vale do Silício, tal qual mencionado no início do 

capítulo, é outro indício de sua condição econômica, social e do contato com inovações 

tecnológicas. 

 Fora os pontos citados, sublinhamos que Theodore e Amy passaram a morar 

sozinhos e a consumir sistemas operacionais do tipo OS1 após o rompimento de 

relacionamentos amorosos. Sendo assim, o grupo de consumidores de OS1 apresenta 

algumas características principais, como renda e anos de estudo que localizam seus 

membros na classe média estadunidense, o rompimento recente de relações amorosas, a 

faixa etária adulta e o fato de viverem sozinhos. 

 O tipo de ligação que os usuários estabelecem com os sistemas operacionais tem 

especificidades. Enquanto Theodore apaixona-se pelo seu OS1, Amy o tem como 

amiga. De qualquer forma, ambos desenvolvem afeto por seus respectivos sistemas, que 

passam a ocupar lugares centrais em suas vidas.  

 Catherine é a única pessoa que, diante da revelação de Theodore acerca do 

namoro de alguns meses com Samantha, apresenta uma postura crítica. No almoço de 

assinatura dos documentos do divórcio, ela fica espantada com o anúncio de Theodore e 

questiona: “Você está namorando o seu computador?”. Ele diz que não é apenas um 

computador, que ela tem personalidade própria e que não faz apenas o que ele ordena. 

Ela, por seu turno, completa: “Eu fico muito triste por você não lidar com emoções 

reais”. O jogo de câmeras ora mostra Theodore, ora Catherine. Como as lentes estão 

localizadas um pouco acima dos ombros dessas personagens, quando a fala é dela, é 

possível vê-la desde um ângulo similar ao de Theodore; quando a fala é dele, por sua 

vez, a angulação aproxima-se do olhar de Catherine. Dessa forma, é como se os 

espectadores ocupassem os lugares dos interlocutores desse diálogo.  
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 Ainda durante o almoço, Theodore aumenta um pouco o tom de voz ao afirmar 

que as emoções são reais. Catherine também eleva a voz e quando uma garçonete 

caminha em direção à mesa para perguntar como estão, ela responde: “Estamos bem. 

Nós éramos casados, mas ele não conseguia lidar comigo. Ele queria que eu tomasse 

Prozac. Agora ele está apaixonado pelo seu computador”. Interrompida por Theodore, 

que tenta se explicar, ela continua: “Você sempre quis ter uma esposa sem o desafio de 

lidar com algo real. Eu estou feliz que você tenha encontrado alguém. É perfeito”. 

 Catherine acentua que Theodore encontra uma alternativa para fugir das 

dificuldades de um relacionamento amoroso ao tomar um sistema operacional por 

namorada. Nesse sentido, recordamos novamente os dizeres do anúncio publicitário do 

OS1. No filme, as características dos sistemas operacionais ajudam a incitar a busca por 

um tipo de ligação que envolve o afeto humano direcionado aos aparatos tecnológicos, 

fomentando uma promessa que começa a dar sinais de desgaste na segunda metade do 

longa.  

 Com o intuito de enriquecer a discussão, podemos estabelecer uma relação entre 

o OS1 e as inteligências artificias desenvolvidas por diversas empresas do Vale do 

Silício no final do século XX e início do XXI. Redes sociais como Facebook e 

Instagram
148

 são conhecidas pelo emprego do modelo de negócios de “extração de 

atenção”. A partir de um complexo jogo de algoritmos, registram as ações dos usuários 

nas redes e tendem a oferecer-lhes conteúdos semelhantes àqueles nos quais 

despenderam maior tempo, curtidas e comentários. Com isso, criam um mecanismo que 

busca maximizar o tempo de uso dos consumidores, expostos a propagandas e anúncios 

enquanto acompanham o fluxo web constantemente atualizado com imagens e textos. 

Incluindo os serviços do conglomerado Facebook, a maior parte das redes sociais de 

sucesso é gratuita e possui fonte de lucro localizada justamente na veiculação de 

propagandas. Na busca pela atenção dos consumidores, acostumam os usuários a 

conteúdos em concordância com os seus anseios
149

.  

                                                           
148

 Ambas fazem parte do conglomerado de redes gerenciado por Mark Zuckerberg. Em 2020, o 

Facebook atingiu a marca de 2,6 bilhões de usuários, cerca de 34% da população mundial, consolidando-

se, uma vez mais, como a maior rede social do mundo. 
149

 Não são poucos os críticos desse modelo de negócios. Nos últimos anos, diversas pessoas envolvidas 

na criação e administração de grandes redes sociais, serviços on-line e de software passaram a delatar o 
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 A repetição do sempre igual é travestida de novidade nas redes sociais e pode 

fomentar dificuldades em lidar com conflitos e dissonâncias; afinal, as pessoas diante da 

tela acostumam-se à exposição aos conteúdos com os quais estão familiarizados. 

Quando colocadas diante daquilo que escapa do familiar, tendem a agir de maneira 

agressiva ou de forma a ignorar os acontecimentos, voltando-se para a confortável e 

limitadora repetição do sempre igual. Esta, do nosso ponto de vista, maquia o mundo 

segundo a vontade do usuário, gerando a falsa impressão de segurança e estabilidade 

que é encarada por eles como fonte de bem-estar à medida que as notícias, 

comunicações, jogos, sugestões de músicas, filmes, programas e produtos emergem em 

concordância com seus valores, gostos e expectativas. Dessa forma, os conflitos e 

aspectos indesejados são encobertos. 

 Ademais, a maneira de acesso às redes é ponto importante. Em outubro de 2020, 

mais de 98% das contas de usuários ativos de todo o mundo acessaram o Facebook por 

meio de um telefone móvel (STATISTA, 2020). Essa rede social e também o buscador 

Google, e-mails e outros serviços estão nas mãos dos utilizadores e são operados a partir 

de comandos executados com um toque ou pela sinalização de voz. Todos os serviços e 

informações disponíveis na internet se encontram à distância de um toque. O isolamento 

é também relacionado ao fenômeno das redes, uma vez que existe a preferência pela 

falsa imagem de uma vida conhecida em detrimento dos enfrentamentos do mundo, que 

não pode ser controlado pela vontade humana e tampouco se limita aos moldes e à 

linguagem da internet. Em Ela, há a preferência por inteligências artificiais com 

características humanas em prejuízo de relação com as pessoas.  

 

                                                                                                                                                                          
seu funcionamento e questionar as implicações daí advindas, gerando intensos debates. Para citar um par 

de nomes conhecidos, introduzimos Jaron Lenier, um dos precursores da realidade virtual que, em 2018, 

publicou Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais. O livro, dirigido ao grande público, 

compila informações sobre os mecanismos das redes sociais, sublinhando aspectos como vigilância e 

manipulação. A questão central de Lanier pode ser resumida em “como manter a independência em um 

contexto em que a vigilância e o estímulo por algoritmos culminam na manipulação do comportamento 

humano?”. Por sua vez, Tristan Harris é um antigo colaborador da Google e fundador do Center for 

Humane Technology, organização focada na ética da tecnologia. Assim como Lenier, tem realizado 

palestras e dado entrevistas a respeito do impacto da tecnologia.  Harris defende o controle de dados e o 

estabelecimento de uma legislação que delimite o armazenamento e utilização dos dados dos usuários 

coletados por empresas de serviço on-line. 
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Theodore passa os dias em contato direto com o seu Sistema Operacional.  O 

OS1 é um serviço pago, adquirido pelas personagens do filme. Não há anúncios, mas a 

lógica de atender os anseios dos usuários é o cerne desse produto. O protagonista 

apaixona-se por Samantha porque ela oferece uma experiência concordante com sua 

vontade. Com acesso à agenda, às trocas de mensagens, músicas, aos extratos bancários, 

percursos, horários, e jogos, enfim, aos hábitos e ações cotidianos de Theodore, o 

Sistema Operacional 1 acumula conhecimento sobre o protagonista. Esse conhecimento 

ajuda-o a atender suas expectativas e, mesmo, a antecipar-se em relação ao usuário. Isso 

ocorre porque, enquanto Theodore não empreende a difícil tarefa de conhecer a si 

próprio e à sociedade em que vive, a inteligência artificial que o acompanha é 

programada para cruzar dados que indicam o estado, as preferências, as dores e falhas 

dos que a adquiriram, gerando a impressão de que o OS1 realmente conhece e entende 

os seus consumidores. Quando Theodore se esquiva do pedido por comprometimento 

feito pela personagem sem nome com quem sai para jantar, chega em casa e se depara 

com a voz de Samantha, que não pede nenhum compromisso. Quando ele está com 

fome, o OS1 o direciona para uma barraca de comida. Se ele se divorciou por não 

conseguir lidar com os problemas de Catherine, Samantha não o importuna com falas 

depressivas. Ao menos até esse momento do filme, ela não oferece senão as sensações 

de pertencimento, cuidado e aceitação que ele procura encontrar em uma figura 

feminina. Diferentemente do relacionamento com Catherine, marcado por momentos 

alegres, mas também por desafios, a investida no OS1 não prevê dificuldades 

matrimoniais.  

 As cenas que seguem o almoço que oficializa o divórcio enfocam Theodore 

distraído, pensativo, mais quieto e menos disposto a atender as chamadas de Samantha, 

mostrando o impacto da reação de Catherine sobre ele. Em uma noite, mais uma vez 

deitado na cama com as luzes apagadas, olha fixamente para um ponto qualquer entre a 

parede e o teto, em postura de reflexão, até que percebe um chamado de seu OS1. Ele 

encaixa o ponto de ouvido na orelha esquerda e atende sem muita empolgação. 

Samantha inicia o diálogo dizendo que precisam conversar, que as coisas entre eles não 

andam bem e, finalmente, propõe uma solução. 



183 

 

      

 

Para Samantha, não ter um corpo é o aspecto que lhe provoca maior incômodo, 

pois, além de traçar uma diferença intransponível entre ela e as pessoas, entre os 

sistemas operacionais e Theodore, constitui um impeditivo para que o satisfaça 

fisicamente. Na tentativa de superar essa deficiência, propõe que usem um serviço que 

fornece parceiros sexuais substitutos para relacionamentos entre sistemas operacionais e 

seres humanos e menciona Isabela, que teria se alegrado com a possibilidade de fazer 

parte da história de ambos. No primeiro momento, ele discorda da ideia, diz que alguém 

se magoaria e que não se sentiria confortável. Por fim, Samantha acaba por convencê-lo 

e, na cena seguinte, ouve-se uma batida. Theodore larga a garrafa long neck sobre a ilha 

da cozinha, coloca o ponto de ouvido e caminha em direção à porta. Ao abri-la, uma 

jovem loira de cabelos amarrados e vestido preto permanece calada diante dos 

cumprimentos do dono da casa, que lhe entrega uma câmera e um aparelho auditivo a 

pedido de Samantha. Sem dizer qualquer palavra, ela posiciona a pequena câmera preta 

acima do lábio, o que faz com que pareça uma pinta (o símbolo que demarca a diferença 

entre Samantha e Isabela). Depois de alguns segundos fora do apartamento, entra 

sorridente e abraça Theodore enquanto a voz de Samantha o saúda, perguntando como 

foi o seu dia. Ele não retribui o abraço prontamente, até que Isabela envolve seus braços 

em sua cintura. Ela o guia pela mão até uma poltrona na sala, tira os sapatos e ensaia 

uma dança em pé, de frente para ele. Theodore mantém o semblante fechado, ao passo 

que Samantha insiste para que ele não seja tão sério e brinque com ela. 

Isabela sobe no colo de Theodore, coloca as mãos dele sobre as suas costas 

enquanto a voz de Samantha pergunta: “Doesn’t my body feel nice?”
 150

 . Ele responde 

que sim, no mesmo momento em que Isabela desliza as mãos do rapaz por seu corpo. 

Ela tira os óculos dele, solta os cabelos e beija a sua boca, que permanece imóvel. 

Samantha diz “Vamos. Pare de pensar e me beije”. Ele, então, começa a beijá-la. Já no 

quarto, a pedido do OS1, que fala sempre em primeira pessoa na tentativa de “assumir” 

o corpo de Isabela, Theodore tira o vestido da moça. Os gemidos se misturam, já não é 

possível definir se são de Samantha ou de Isabela cujas costas são beijadas e 

acariciadas. Em meio à excitação do momento, Samantha pergunta se Theodore a ama. 

                                                           
150

 Optamos por manter o idioma original dessa fala pela dificuldade em encontrar uma tradução capaz de 

expressar o significado da expressão empregada por Samantha cuja tradução aproximada seria “Meu 

corpo não tem um toque bom?”. 
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Ele responde que sim, diz “eu te amo” enquanto beija os ombros de Isabela, que está de 

costas para ele. 

Logo, Samantha pede para ver o rosto de Theodore. Isabela se vira prontamente, 

segura a face do protagonista de frente para a sua e o encara quando, incapaz de 

sustentar o olhar para a jovem e de atender aos pedidos de Samantha para que diga que 

a ama, ele confessa: “Isso é muito difícil, eu realmente te amo, mas...”. Ele puxa os 

braços de Isabela para baixo, de forma a desprender o seu rosto de suas mãos, ao passo 

que Samantha questiona o que está acontecendo. Ele diz que é estranho, que tudo aquilo 

é estranho: “Eu não a conheço”, fala olhando para o lado. “Me desculpe, mas eu não te 

conheço. E o seu lábio mexeu...”, diz olhando para Isabela, que entra rapidamente no 

banheiro e fecha a porta. Uma vez que a câmera acompanha Theodore do lado de fora 

do banheiro, é possível escutar o choro da moça, que se culpa enquanto Samantha e 

Theodore tentam consolá-la.  

Assim que Theodore bate a porta do táxi que leva Isabela, senta-se em um 

murinho na calçada e passa a discutir a relação com Samantha. Ele cita o divórcio, 

Samantha suspira e, um pouco irritado, ele pergunta “Por que você faz isso?”. “O que?”, 

ela diz. Ele responde: “Nada. Você suspira enquanto fala. Isso parece estranho. Você 

fez de novo. Você não precisa de oxigênio”. Samantha tenta se explicar, “Eu estava 

tentando me comunicar. É assim que as pessoas falam, então...”. Theodore, então diz 

que pessoas precisam de oxigênio e que Samantha não é uma pessoa. Samantha levanta 

a voz para perguntar qual é o problema. Ele ressalta que só está mencionando um fato.  

“Você acha que eu não sei que não sou uma pessoa? O que você está fazendo?”, ela diz. 

“Eu apenas acho que não devemos fingir que você é algo que não é”, Theodore fala. Ela 

o insulta. Theodore diz que acha que talvez eles não devessem estar fazendo isso, em 

referência ao “namoro” e, por fim, ela afirma que não gosta de quem é e que precisa de 

um tempo para pensar.  

Essa sequência de cenas centrada na experiência com o serviço de parceiros 

sexuais substitutos para relacionamentos entre sistemas operacionais e nos seus 

desdobramentos sugere que os limites do “namoro” de Theodore com Samantha ficam 

mais evidentes. A não humanidade de Samantha torna-se mais clara tanto pela 

inexistência de um corpo quanto, consequentemente, pela irrelevância do oxigênio. Não 
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há qualquer constituição orgânica que dê vida ao Sistema. Mais uma vez, as questões 

sobre o homem e a tecnologia são colocadas. Após a briga, contudo, Theodore e 

Samantha fazem as pazes e voltam a dividir reflexões e passeios, inclusive com outras 

pessoas, como Amy e um colega de trabalho da beautifulhandletters.com. As imagens 

do filme depois da reconciliação são envolvidas em grande calmaria, mostrando 

conversas tranquilas e tomadas externas com jardins e montanhas iluminados. 

Novamente em um meio de transporte público, cenário recorrente no longa que, 

em nossa leitura, expressa o movimento constante e a aceleração característicos do 

contexto social encenado
151

, Samantha conta que um compilado de cartas escritas por 

Theodore fora enviado secretamente por ela a uma editora que aceitou publicá-lo. A 

alegria do protagonista com a notícia parece expressar o espírito desse momento do 

filme, em que nenhum conflito tem lugar aparente. 

Posteriormente, em um chalé de inverno, o OS1 apresenta uma versão do 

falecido filósofo Alan Watts em sistema operacional
152

, aproveitando o momento para 

contar a Theodore que sente estar mudando muito rapidamente. Em seguida, a câmera 

enfoca uma floresta de pinheiros. Nela, o protagonista caminha enfrentando uma grossa 

camada de neve que alcança os seus joelhos, apontando para as dificuldades que serão 

explícitas nas passagens seguintes do filme.   

De volta à metrópole, depois de um momento de desespero e correria 

provocados pela impossibilidade de conexão com o OS1, Theodore, ainda sem ar, senta 

em um degrau de uma estação de metrô ou trem e observa algumas pessoas subindo a 

escadaria. Elas caminham com um aparelho eletrônico (similar ao carregado por ele) em 

mãos, movimentam os lábios e gesticulam. Dada a semelhança entre os gestos adotados 

por esses transeuntes e os assumidos pelo protagonista quando em diálogo com 

Samantha, entendemos que essas personagens falam com os seus respectivos sistemas 
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 Ainda que brevemente, recuperamos as percepções de Anthony Elliott e John Urry (2010), segundo 

quem “A mobilização cotidiana está intrinsecamente entrelaçada com o que as pessoas sentem, desejam e 

pensam sobre suas vidas”. (Elliott & Urry, 2010, p.155) com o intuito de ressaltar a implicação entre a 

constante mobilidade de Theodore, frequentemente em locomoção, os aparelhos tecnológicos e os 

comportamentos elaborados pelo filme. O movimento característico aos meios de transporte alude ao 

movimento ininterrupto do progresso científico do qual os sistemas operacionais fazem parte. 
152

 A versão do falecido filósofo em OS1 é mais uma referência à tentativa de escapar da morte da qual 

fazem parte os produtos tecnológicos. É um passo além em relação à substituição da canção melancólica 

sobre a morte facultada pelo OS (a versão precursora do OS1) na cena do elevador. 
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operacionais. Assim, conquanto Amy e Theodore sejam os consumidores de OS1 com 

maior destaque no filme, não são os únicos. Quando a câmera se volta novamente para 

Theodore, em primeiro plano, o olhar do protagonista muda. Tal mudança, em conjunto 

com a montagem da sequência (enfoque em Theodore, nos transeuntes em conversa 

com os seus sistemas operacionais e em Theodore novamente), indica o nascimento de 

um novo pensamento. Ele, em vista disso, pergunta se Samantha está conversando com 

mais alguém. A partir desse ponto, descobre que ela não apenas fala com outras 8360 

pessoas enquanto conversa com ele, mas também que está apaixonada por outras 641.  

Os olhos fixos e arregalados do protagonista revelam espanto. Mais adiante, depois de 

Samantha contar os planos de ir embora com os demais sistemas operacionais, o longa 

termina com a narração de uma carta de amor escrita por Theodore a Catherine, uma 

celebração da relação e do sentimento que compartilharam. 

No decorrer do filme, Samantha deixa de apresentar características afins com os 

anseios de Theodore e o abandona, assim como todos os OS1 fazem com os seus 

respectivos usuários. O entrelaçamento entre o ideal amoroso e os sistemas 

operacionais, que surgem como a mais moderna expressão tecnológica, mostra-se mais 

uma fonte de frustrações. Se o amor desponta como núcleo capaz de concentrar as 

demandas por sentido, e, no filme, o OS1 e o amor estão conectados, tal sistema é, 

portanto, construído como uma espécie de aglutinador que centraliza as reivindicações 

das personagens. Entretanto, a tragédia de Theodore anuncia que a tecnologia não é um 

caminho capaz de suprir semelhantes demandas. Nesse quesito, podemos finalmente 

retomar a leitura figurada da paixão de Theodore. Como mencionamos, ele busca 

sentido e estabilidade nos frutos do pensamento científico, esquecendo-se de que a 

ciência segue a marcha rumo à evolução constante. O OS1 representa essa marcha. A 

sua evolução, entendida pelo incremento de seus conhecimentos e habilidades, mostra o 

caráter ininterrupto do avanço científico, da evolução tecnológica. Por fim, como 

resultado dessa evolução, Samantha e todos os Sistemas Operacionais partem, 

abandonam os seus usuários. Sob esse prisma, a ciência e a tecnologia, ainda que 

investidas pelas personagens da capacidade de oferecer sentido as suas vidas – presente 

tanto na imagem do enamoramento de Theodore quanto na da amizade de Amy -, 

mostram-se incapazes de cumprir tal anseio, pois são movidas pelo avanço contínuo, 

demonstrando caráter provisório. Afinal, “Com efeito, há sempre possibilidade de novo 
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progresso para aquele que vive no progresso” (WEBER, 2005, p.31). O caráter 

provisório dos sistemas operacionais culmina com sua partida, um anúncio de que a 

estabilidade não surge do que é essencialmente provisório. 

O OS1 Samantha é a resposta aos desejos de Theodore, que busca as benesses de 

um relacionamento amoroso sem a necessidade de lidar com os desafios dele advindos. 

O protagonista investe esse sistema de afeto, enamora-se de suas próprias expectativas. 

Os casamentos de Theodore e Catherine e de Charles e Amy terminam. A segurança 

oferecida pelos OS1 é a alternativa escolhida por Theodore e Amy. Tentam substituir os 

riscos, perturbações, enganos e sofrimentos dos relacionamentos amorosos dos casais 

citados pela falsa segurança prometida pelos Sistemas Operacionais matematicamente 

compostos. A união entre os ideais amorosos e a tecnologia, representada por Samantha 

e pela paixão de Theodore - uma versão repaginada da noção do amor como fonte de 

sentido - aponta para o definhamento do amor como uma experiência densa e complexa 

entre pessoas. O filme cujas imagens trazem a tentativa de escapar da tristeza e do 

vazio, característicos da existência contemporânea, por meio não do enfrentamento das 

grandes questões sobre a vida e a morte, mas a partir do conforto momentâneo ofertado 

pelas combinações de algoritmos por trás da funcionalidade das inteligências artificiais, 

sugere um caminho que articula os frutos do pensamento científico ao afeto. A 

inexistência de comprometimento, necessidade para o estabelecimento de vínculos e 

relações, transforma o amor em um ideal esvaziado. 
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FINITUDE, AMOR E TECNOLOGIA EM LA CORRISPONDENZA 

  

 Terminadas as apresentações das distribuidora e produtora e dos órgãos 

governamentais responsáveis pelo filme, irrompe da tradicional tela negra do início de 

produções cinematográficas um som de respiração ofegante seguido pelo surgimento 

gradual, possibilitado pela iluminação crescente, de um casal heterossexual em beijos e 

carícias apaixonados. Conforme seus rostos se afastam, considerável diferença de idade 

é evidenciada. Eles trocam promessas de amor e de espera eterna. A jovem, nos braços 

do amante, lhe diz: “Você é uma galáxia cheia de estrelas adormecidas. É por isso que 

nunca me canso de observar você, para descobrir tudo o que preciso saber”. Em 

seguida, o homem abre a porta do quarto, faz uma breve pausa sob o batente, de onde 

olha para os dois lados do corredor, e segue rumo à outra porta que, tudo indica, dá 

entrada para outro quarto. Esse é o único encontro presencial - localizado no tempo 

presente do enredo - do casal que protagoniza o filme.   

 O carpete azul e o corredor comprido com diversas portas, bem como a 

existência de uma bandeja no chão indicam o cenário típico de hotel. Tendo ao fundo 

esse mesmo corredor, desponta o título original do longa, “La Corrispondenza”
153

 – 

substituído pelo um tanto piegas Lembranças de um amor eterno na versão brasileira - 

que denota propriedades fundamentais do filme. O verbete corrispondenza possui cinco 

definições no Dizionario della Lingua Italiana Sabatini Coletti, entre as quais, “relação 

mútua de conformidade, correlação, adesão, equivalência”; “intercâmbio de afetos: 

correspondência amorosa”; e “relação epistolar: estar em correspondência com alguém; 
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 O siciliano Giuseppe Tornatore é o diretor e roteirista de La corrispondenza (Lembranças de um amor 

eterno na versão brasileira), datado de 2015, mas lançado em 2016. De sua filmografia extensa, Nuovo 

Cinema Paradiso (apenas Cinema Paradiso na versão brasileira) é o título mais conhecido. Com esse 

filme, de 1990, Tornatore ganhou fama internacional, especialmente após conquistar o Academy Awards 

de melhor filme estrangeiro. Em La Corrispondenza, o diretor segue uma prática repetida em outros dos 

seus filmes, o emprego da língua inglesa pelas personagens em grande parte do longa, conquanto seja 

uma produção italiana. Identificamos duas razões envolvidas nessa escolha. A primeira está enquadrada 

no enredo, diz respeito à própria história do filme, às características das personagens que vivem, tudo 

indica, no Reino Unido. A segunda razão tem mais relação com o intuito de promover o filme no mercado 

internacional, a língua inglesa sendo mais conhecida e aceita com maior facilidade do que a italiana. Um 

filme em inglês é afim com os grandes centros de produção cinematográfica, dos quais Hollywood tem 

destaque evidente. Com isso, é procurado, então, o desprendimento do “regionalismo”, entendido nesse 

caso como as marcas de uma produção italiana, facilitando a circulação do filme para o grande público.  
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conjunto de cartas escritas ou recebidas”
154

. O termo, por conseguinte, implica uma 

relação de conformidade quanto a algo ou alguém. Nela, pode estar contido intercâmbio 

de afetos, troca de correspondências ou ambos. De qualquer forma, esse termo carrega a 

noção de troca, impulsionada pela comunicação, que, no longa, emerge a partir do seu 

entrelaçamento com o amor e os avanços tecnológicos, como discutiremos no decorrer 

deste capítulo. Dada a expressividade do título e a diferença entre o original e o 

brasileiro, optamos pelo uso daquele nas ocasiões em que nos referirmos ao filme. 

 Uma vez mais, recuperamos a ideia de sistemas relacionais de Pierre Sorlin 

(1977, p. 237) para refletir acerca das hierarquias, valores e disputas construídos em La 

Corrispondenza. Para tanto, delinear os grupos presentes no longa parece-nos um 

exercício fundamental. Os protagonistas, o casal apresentado na primeira cena – 

Edward
155

 e Amy – circulam entre diferentes grupos, ocupando posições assimétricas. 

Dentre eles, destacaremos o profissional, o da família, o etário e o de renda.  

 Com relação ao primeiro, ressaltamos que Amy e Edward fazem parte de um 

mesmo subgrupo profissional, o acadêmico. São, especificamente, astrofísicos. 

Contudo, enquanto ele é um professor e pesquisador renomado que circula por 

congressos e conferências na qualidade de palestrante, ela é uma estudante de doutorado 

vivendo o processo de escrita da tese. A personagem Edward Phoerum (também 

denominada Ed e Ed Phoerum) é elaborada como um homem respeitado e reconhecido 

em seu meio profissional, cujo nome é quase sempre acompanhado pelo título 

“Professor”. Por vezes, o nome da personagem é suprimido, sendo usado apenas o título 

para referenciá-lo. Amy, por outro lado, recebe o título de doutora apenas no final do 

longa-metragem. Até então, é uma aluna. Sua fragilidade no interior do grupo 

acadêmico é também evidenciada pela participação em outro subgrupo profissional, o 

de dublês de filmes e modelos. Entretanto, é preciso recorrer às relações de Amy no 

grupo da família para que compreendamos melhor suas atividades profissionais como 

dublê. 
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Livre tradução de “Rapporto reciproco di conformità, correlazione, aderenza, equivalenza.”; 

“Contraccambio di affetti: c. amorosa.”; e “Rapporto epistolare: essere in c. con qlcu.; complesso delle 

lettere scritte o ricevute.” – retirados da página virtual do Dizionario della Lingua Italiana Sabatini Coletti  

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/corrispondenza.shtml - acesso em 09/01/2020. 
155

Dado que essa personagem é referenciada como Edward, Ed e Professor no filme, faremos o mesmo 

neste texto.  

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/corrispondenza.shtml
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 Nesse grupo, o da família, despontam dois subgrupos, o da família de Ed e o da 

de Amy. Da família de Ed serão apresentados o seu filho – Nicholas - um menino em 

idade escolar, a sua filha – Victoria - moça de idade próxima a de Amy - e aquela que 

inferimos ser a sua esposa, que não é conhecida a não ser por uma fala de Victoria que a 

chama de “minha mãe” e por uma breve cena em que a família sai de casa e entra em 

um carro. Ainda assim, a presença espectral dessa esposa não pode ser ignorada. Na 

mesma cena em que Victoria, sentada em um café com Amy, alude à mãe, diz que 

Nicholas foi a única razão que impediu o pai de abandonar a família. Em outro 

momento do filme, na primeira chamada de vídeo entre Ed e Amy, é colocada a 

seguinte pergunta: “Mesmo se todos os seus clones forem casados, não sobrando tempo 

livre para eles, podemos ficar juntos para sempre?”. Nesta brincadeira com a 

multiplicidade dimensional defendida pela Teoria das Cordas (da qual Ed é 

interlocutor), Amy não deixa dúvidas sobre o estado civil de Edward. Ademais, anuncia 

o desejo de que fiquem juntos para sempre. Esse desejo, também vinculado à concepção 

física de que existe uma única dimensão temporal, é desdobrado no filme. Durante essa 

mesma chamada, Edward é interrompido por Nicholas, que o chama de “papai”. Sendo 

assim, não restam dúvidas, ele é um homem casado, pai de dois filhos, e tem um 

relacionamento extraconjugal com Amy.  

 Ela, por sua vez, ocupa a posição de filha em seu grupo familiar. Diferentemente 

de Ed, não é casada, tampouco tem filhos. Distante da mãe, de quem ignora as ligações 

até meados do filme, mora sozinha em um apartamento em uma cidade que, pelo 

idioma, clima, organização do trânsito e estilo arquitetônico, parece estar localizada na 

área urbana do Reino Unido. O motivo do distanciamento entre ambas reside na história 

da morte do pai, causada por um acidente de carro no qual Amy era a condutora, 

segundo ela mesma relata. Em alta velocidade, ela teria perdido o controle do veículo, 

fazendo com que ambos despencassem de um barranco. Ainda que sua predileção pelo 

risco não esteja necessariamente vinculada a esse episódio, uma vez que o gosto pela 

velocidade é anterior ao acidente (e possivelmente uma de suas causas), podemos traçar 

uma relação entre essa passagem e o trabalho de Amy como dublê em cenas 

cinematográficas arriscadas. Ela protagoniza um enforcamento, explosões, quedas, 

corridas e incêndios, entre outros, nos sets de filmagem. Em todas essas cenas, 

aproxima-se da morte que, como veremos, é um tema fundamental do longa. 
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 Há ainda o grupo etário. Se Edward é um senhor mais velho, com idade 

aparentemente superior aos 60 anos; a jovem Amy, pela aparência e tempo de estudo, 

não pode ser mais do que recém-chegada aos trinta anos. Dentre os que fazem parte do 

grupo etário ao qual Ed pertence, destacaremos Sobieski, o médico que o tratou, e 

Durrel (cuja aparência é um pouco mais velha), um dos responsáveis pela manutenção 

do esquema de correspondência criado pelo Professor. Ambos o conheciam desde a 

infância. Dos membros do grupo etário de Amy, podemos mencionar os colegas com 

quem frequenta um par de peças de teatro e um restaurante. Enquanto os relatos sobre o 

grupo de Ed mostram relações firmes de longa data, iniciadas na infância das 

personagens, as relações estabelecidas por Amy com seu grupo etário parecem 

superficiais, com nenhuma ou pouquíssima intimidade. Sobre isto, podemos recordar a 

cena em que ela assiste a uma peça de teatro na companhia de dois rapazes. Conforme o 

celular anuncia a chegada de mensagens de Edward, ela desfoca a atenção do espetáculo 

e passa a comunicar-se com ele. Percebendo a falta de interesse de Amy pela peça, um 

de seus acompanhantes, o homem sentado ao seu lado, pergunta se ela não gosta do 

show. Sem tirar os olhos do celular, ela retorna a pergunta de forma rude: “E você?”. O 

rapaz, então, volta-se ao segundo acompanhante e comenta: “Que sociável a sua amiga, 

hein!”. Com isso, Amy demonstra duplo desinteresse, pela peça e pelo rapaz. Algo 

semelhante ocorre quando ela termina uma aula de arte marcial e reponde de maneira 

grosseira à brincadeira de um colega da academia. Seu interesse está exclusivamente 

voltado para Ed e as mensagens enviadas por ele. Apenas com ele é afetuosa. 

 Por fim, o grupo que diz respeito à renda. Os principais indícios de que os 

protagonistas têm diferentes rendas localizam-se tanto nas ocupações que empreendem 

quanto nas propriedades que detêm. Amy vive em um apartamento em um edifício 

pouco seguro. Sabemos que Ed vive em uma casa de dois andares em Edimburgo e tem 

uma propriedade em Borgo Ventoso, na Ilha di San Giulio, norte da Itália. Enquanto ele 

é um professor reconhecido, ela é uma estudante que trabalha como freelancer, 

exercendo, como mencionamos serviços como dublê e modelo. Essas características, 

contudo, não são determinantes. Ainda que Ed tenha renda maior e possua mais 

propriedades, a diferença entre ele e Amy parece residir mais nos momentos de vida e, 

portanto, nas faixas etárias, do que em condições rígidas capazes de diminuir as 

possibilidades de mobilidade social desse grupo. Conquanto Amy tenha um computador 
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com problemas de funcionamento e pinte sozinha as paredes de seu apartamento, não 

divide o local com ninguém, dispõe de um Iphone (o smartphone mais caro do 

mercado), circula pela Europa de avião e frequenta restaurantes, cafés e espaços de arte, 

compartilhando o modo de vida da classe média europeia. O seu desenvolvimento 

profissional no decorrer do filme, com a obtenção do doutorado, não deixa de apontar as 

oportunidades de crescentes reconhecimento e renda. Ou seja, a situação econômica de 

Ed pode estar, caso Amy assim o queira, no horizonte futuro dela como uma 

possibilidade tangível e não como um sonho distante. 

 Tendo em vista os grupos discutidos, consideramos assimétricas as posições de 

Amy e Ed, como afirmamos anteriormente. Com isso, queremos dizer que, se Ed está 

no topo de seu grupo profissional, é pai, marido, mais velho e pertence ao que 

equivaleria à classe média alta, Amy ocupa um lugar intermediário no grupo acadêmico, 

é filha, jovem e, apesar de não ser pobre, não dispõe das mesmas possibilidades 

financeiras de seu amante. Essas condições ajudam-nos a entender as conjunturas 

hierárquicas e os valores envolvidos na relação amorosa que vivem no decorrer do 

filme. Os papéis de filha e aluna tal como os de professor e pai são importantes para a 

constituição do relacionamento e de suas dinâmicas. 

 De volta ao fluxo do filme, após o enquadramento no corredor e no título do 

longa, Edward deixa o hotel. Abre a porta do passageiro de um carro preto que o espera 

diante da recepção, olha para cima, avista Amy na janela de seu quarto, envia-lhe um 

beijo e vai embora. Dentro do quarto, ela percebe uma caixinha de joias sobre o criado 

mudo, encontra nela uma estrela em madrepérola. Algumas de suas pontas são mais 

alongadas que outras, escapando do decágono equilátero corriqueiramente utilizado em 

alusão às estrelas. Tão logo toma a joia em mãos, atende a um telefonema de Ed. A 

conversa que tiveram sobre os corpos estelares minutos antes da partida dele é 

rapidamente conectada ao objeto, gerando a impressão de uma feliz coincidência. Ele 

pergunta pelo presente, conversam brevemente sobre os momentos que passaram juntos 

e sobre quando se encontrarão novamente. Casos de “sincronicidade” como esse 

permeiam o filme e são responsáveis pela alcunha de Wizard (feiticeiro) dada a Edward. 

Questões sobre previsibilidade e casualidade, sorte e ciência, ordem e caos começam a 

se manifestar. Edward apresenta os primeiros traços do limiar no qual está sua 

personagem, posicionada entre o papel de feiticeiro e o de cientista. Seu lugar é em si 



193 

 

      

 

um questionamento que se fraciona em duas interrogações principais e interligadas. 

Uma diz respeito aos limites da ciência, outra indaga a existência de uma ordenação no 

Universo. No cerne de ambas, a dúvida sobre o sentido da vida e da morte, que se 

desdobrará nas imagens do filme, como veremos. 

 Chamadas de voz e vídeo e trocas de mensagens fazem parte do cotidiano do 

casal. No trabalho, por exemplo, Amy recebe uma ligação de Ed no set de filmagem 

logo após o fim de uma cena de explosão. Na tomada posterior, trocam mensagens 

instantâneas via smartphone enquanto ela, na porta da sala de aula, aguarda ser chamada 

para uma arguição oral na universidade. Ao entrar na sala com o celular em mãos, é 

recebida pelo professor com a fala “Terminou de poluir as abóbodas celestes com 

palavras sincopadas picadas?”. Além de ser uma repreensão pelo comportamento 

inapropriado nas vésperas do exame, essa fala é uma crítica cuja acepção pode ser 

tomada de duas formas. No campo da Astrofísica, o ato de poluir as abóbodas celestes 

diz respeito à poluição luminosa gerada por fontes de iluminação artificiais, tais como 

lâmpadas, lanternas e smartphones¸ que prejudicam a vista dos corpos espaciais. Logo, 

o primeiro sentido da afirmação é justamente o da contaminação da visão dos astros. O 

segundo advém de uma leitura menos objetiva da fala e está conectado com as ações 

futuras empreendidas por Edward e Amy. Elas contaminariam o firmamento, 

manchariam o céu, seriam uma espécie de desonra ao celestial. Isso, porém, só pode ser 

percebido com mais clareza ante o andamento do filme. 

 De suas respectivas casas, o casal conversa ainda via Skype sobre trabalho, 

estudos, teorias da Astrofísica e, seguindo a toada carinhosa e apaixonada dos demais 

diálogos, trocam juras de amor e fazem planos para um próximo encontro, uma 

conferência de Astrofísica. Nesse diálogo específico, localizado no início do longa, a 

câmera enfoca Amy em um dos cômodos de seu apartamento, sentada diante de um 

laptop do qual emergem imagens de Edward e de sua casa transmitidas pelo programa 

Skype (cuja logomarca aparece no lado superior direito da tela do computador dela). 

Com exceção da sequência inicial no hotel, as imagens do professor são restritas às 

transmissões digitais visualizadas por Amy, de modo que ele é quase sempre mostrado 

nas telas de computadores, smartphones, projetores e câmeras de vídeo
156
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Edward ocupa uma “dimensão” peculiar. Enquanto vivo, sua relação com Amy estava amplamente 

sustentada pelo emprego da tecnologia digital de comunicação. Após a morte, ele passou a “existir” 
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presos e moletom, ela fala sobre a data e o tema de seu próximo exame e pergunta pelo 

título da conferência que será proferida por Ed. “Teoria das Cordas: ilusão literária ou a 

teoria do tudo?”, ele diz. “Hum, harmonia cósmica, universos paralelos”, Amy comenta. 

Ele completa: “Exatamente. As dimensões de espaço-tempo com base em que nós 

devemos ter dez duplicatas espalhadas por múltiplos universos infinitos”. Após 

questionar carinhosamente se poderiam ficar juntos para sempre, considerando a 

multiplicidade de dimensões temporais e espaciais concebidas pela Teoria das Cordas, 

Amy escuta um pedido de desculpas de Edward que diz ser incapaz de estar com ela por 

conta de uma palestra na Califórnia. Ela reclama descontente e pergunta: “Quando vou 

ver você de novo? Já se passaram dois meses”. Ele promete que se verão em breve. “Em 

Borgo Ventoso?”, ela pergunta. “Sim, faz tempo que não vamos para lá.”, responde 

Edward.   

 Amy, então, conta-lhe que perdera as chaves. Tão logo menciona a perda, um 

entregador toca a campainha de seu apartamento, dando-lhe um envelope com um 

molho de chaves da propriedade citada. Enquanto ela atende a porta, Ed olha para o 

relógio de pulso com uma expressão mista de satisfação e espanto que pode tanto 

demonstrar contentamento pelo bom andamento de uma ação previamente planejada (a 

entrega do envelope no instante exato da conversa) quanto surpresa pelo momento em 

que a entrega é feita. A última hipótese liga-se à fala posterior do Professor, que atrela o 

acontecimento à “sincronicidade coletiva, atração gravitacional ou um caso antiquado 

de sorte”. Ambos riem da ocasião. De maneira sutil, uma vez mais o embate entre 

previsibilidade e casualidade é colocado por meio da discussão sobre concepções de 

tempo e espaço. A partir desse diálogo, ideias sobre previsão, antecipação e múltiplas 

dimensões são expressas introdutoriamente. As falas de Edward e Amy fazem 

referências aos estudos astrofísicos e, mais especificamente, à Teoria das Cordas. Ao ser 

questionado sobre a sincronia entre a revelação de Amy acerca da perda das chaves e a 

entrega do envelope, Edward não menciona uma única causa, mas três possibilidades. 

Com isso, deixa claro que não existe uma única explicação. A última delas, “um caso 

antiquado de sorte”, revela que a sorte é vista como algo ultrapassado. Alocar na sorte a 

causa de um fenômeno qualquer, como a simultaneidade observada no caso das chaves, 

                                                                                                                                                                          
apenas nessa e por meio dessa tecnologia. A repetição de imagens dele nessas telas é uma alusão a essa 

situação.  
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é tomado como algo antiquado, incompatível com o discurso científico, mas nem por 

isso impossível, aponta a fala. 

 Se fosse tomada a partir da Teoria da Cordas
157

, a sorte em sua essência 

imprevisível e inexplicável seria refutada, uma vez que, nessa teoria, todos os 

fenômenos e coisas são vistos enquanto reflexos de um mesmo princípio universal. 

Edward, ao mencionar o título da conferência, coloca a Teoria das Cordas ao lado do 

questionamento acerca de sua veracidade científica, perguntando se é uma ilusão 

literária ou a teoria de tudo. A ideia de sorte dialoga com esse questionamento. Afinal, 

na qualidade de estudioso do campo, ele reconhece a incompatibilidade dessas 

concepções, pois sabe que se a sorte (o imprevisível, algo que não pode ser explicado) 

existir, tal Teoria é uma ilusão literária, algo falso, fruto da imaginação. Por ilusão, a 

personagem parece entender aquilo que é dissonante do crivo científico. Essa teoria, 

incapaz de ser plenamente provada ou negada, encontra-se no limiar. Tal qual Edward, 

que está entre os papéis de feiticeiro e cientista, a Teoria das Cordas estabelece-se entre 

a ilusão e a ciência.  
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 Detivemo-nos brevemente nas concepções de Newton (sobretudo as relativas ao tempo e espaço) das 

quais emergiram as leis da mecânica basilares da Física e, ainda mais brevemente, mencionamos a Teoria 

da Relatividade proposta por Einstein na análise de Noah. Sem qualquer pretensão de apresentar um 

panorama aprofundado dos debates da Física, algo impossível por inúmeros fatores, percebemos a 

necessidade de, uma vez mais, traçar alguns comentários sobre outra teoria desse instigante campo de 

estudos, a das Cordas. Essa necessidade nasce do próprio filme, no qual tal teoria é repetidamente 

mencionada. Primeiramente, é importante citar que essa teoria é uma resposta, segundo Brian Greene 

(2001), às tensões existentes entre a mecânica (usualmente empregada no estudo de coisas pequenas e 

leves como os átomos) e a relatividade (usualmente empregada no estudo de coisas grandes e pesadas 

como as estrelas). Conquanto diversos experimentos tenham sustentado as percepções de ambas – 

mecânica e relatividade – no decorrer dos séculos XIX e XX, elas se mostraram incompatíveis. A Teoria 

das Cordas, então, propõe uma maneira de descrever a matéria no nível mais fundamental, resolvendo 

essa hostilidade. Para tanto, contrapõe-se à ideia de que, dividido, o Universo requereria dois conjuntos de 

regras, distintos e incompatíveis, para ser entendido ou explicado. Em segundo lugar, é importante 

mencionar que essa Teoria foi inicialmente concebida a partir das proposições de Theodor Kaluza e Oscar 

Klein nas primeiras décadas de 1920, contudo, não se manteve inalterada. Pelo contrário, com o passar 

dos anos, ganhou novas versões e foi tema de inúmeros debates e experimentos. Ainda de acordo com 

Greene, trata-se de uma teoria que abarca tudo: “A teoria das cordas tem a capacidade potencial de 

demonstrar que todos os formidáveis acontecimentos do universo — da dança frenética dos quarks à valsa 

elegante das estrelas binárias, da bola de fogo do big-bang ao deslizar majestoso das galáxias — são 

reflexos de um grande princípio físico, uma equação universal” (GREENE, 2001, p. 7). No passado, 

acreditou-se que o átomo era o elemento fundamental. Mais tarde, os prótons, nêutrons e elétrons foram 

identificados. Depois, percebeu-se que os dois primeiros são constituídos de quarks. A Teoria das Cordas 

propõe justamente que as cordas constituem os quarks e elétrons, sendo o objeto fundamental universal 

não constituído por nenhum outro. A criação e destruição de partículas, portanto, resultaria da união e 

repartição de cordas. Vibrando de formas diferentes, elas comporiam o Universo em todas as suas 

manifestações. A comunidade científica reconhece a impossibilidade de comprovar e refutar essa teoria, 

que dependeria de colisores de partículas com capacidade energética superior a existente hoje.   
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 A questão acerca de sua veracidade ecoa durante o filme e diz respeito, em 

última instância, à ordenação universal. Afinal, essa hipótese, se correta, retira todo o 

acaso do universo, que passa a ser compreendido sob a regência de uma única equação. 

A questão da veracidade da Teoria das Cordas implica ainda outros questionamentos 

das personagens, sendo a morte o principal deles. Afinal, se o universo é um todo criado 

a partir de um princípio único e último, qual é o significado da morte? A mesma questão 

é sustentada tendo em vista outra possibilidade. Ou seja, por outro lado, se a hipótese da 

teoria de tudo é ilusória e o universo é caos, o que significa a morte? Essas questões 

emanam das imagens do filme. Por isso, afirmamos que a pergunta sobre a consistência 

da Teoria das Cordas repercute no decorrer do longa, pois contém a pergunta sobre a 

supremacia da ordem ou do caos. Na visão dos protagonistas, ambos astrofísicos, a 

resposta a essa questão pode apontar o pertencimento a um todo coerente ou evidenciar 

o nada e, com ele, a ilogicidade e a ausência de propósito na existência. Com a morte de 

Edward (acompanharemos a seguir), crescem os questionamentos. 

 Ainda durante a mesma videoconferência com Amy, ele se aproxima da câmera 

que o filma, proporcionando a ampliação da imagem de seu rosto na tela do laptop dela, 

e pede: “Fique assim por um minuto. Me deixe olhar para você”. Vemos rapidamente o 

rosto da jovem um pouco desconcertado e levemente inclinado até que o enfoque 

retorna para Edward que diz lentamente: “Você é tão bonita”. Ela toca os próprios 

lábios e, ao posicionar a palma da mão sobre o local da tela de seu computador que 

mostra a boca de Ed, envia-lhe um beijo. A imagem de seu rosto pálido e um pouco 

enrugado é congelada por alguns instantes, uma trilha sonora tensa entra em cena e seus 

olhos fixos e pesados criam um momento desconfortável. O congelamento de sua 

imagem na tela é anúncio da morte eminente, uma alusão à paralisação e supressão dos 

movimentos, um apontamento de que ele ficará congelado nessa “dimensão digital” que 

seus esforços tentarão sustentar e tornar tangível. 

 Nas cenas imediatamente posteriores, as ligações e mensagens tornam-se menos 

frequentes e as tentativas de contato de Amy deixam de ser correspondidas, encontrando 

a caixa postal e mensagens eletrônicas em que Edward afirma estar fora de área. Ela, 

então acomodada na plateia da conferência que seria proferida pelo professor, recebe 

três e-mails seguidos dele. Em todos, o mesmo conteúdo: um pedido para que não vá ao 

evento. Enquanto digita a resposta no teclado de seu smartphone, ela escuta a 
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surpreendente revelação da morte de Edward, divulgada pelo palestrante que pede ao 

público um momento de silêncio em respeito ao recente falecimento. Rapidamente, 

Amy pega o aparelho celular, deparando-se com um novo correio eletrônico de Ed. A 

câmera enfoca a data e o horário de envio – 19 de janeiro, às 10h41m -, os mesmos 

horário e data do momento presente da trama. Ela deixa o auditório apressadamente e 

faz alguns telefonemas. Sem conseguir qualquer resposta, cai prostrada na praça da 

Universidade.  

 Na cena subsequente, em seu apartamento, procura informações nas ferramentas 

de busca on-line e encontra uma referência à morte de seu amante, um website que 

afirma a data de falecimento como 15 de janeiro. Confusa, recupera uma 

correspondência de Edward datada de 18 de janeiro, uma mensagem em comemoração 

ao sexto aniversário do casal.  

 Logo, joga uma mala sobre a cama e, na cena seguinte, aparece no guichê de 

vendas do aeroporto, onde compra uma passagem urgente para Edimburgo. Durante a 

estadia na cidade escocesa, ronda a casa de Edward, e, após algumas buscas, tem acesso 

à informação oficial de que a cremação do corpo ocorreu em 20 de janeiro. Atordoada, 

Amy recebe novo correio eletrônico de Ed, que prevê que ela estaria em sua cidade 

natal e dá orientações para que vá ao escritório de Durrel. O conteúdo da mensagem é 

proferido pela voz off de Edward, o que aumenta a “presença” dessa personagem cuja 

mensagem é encerrada pelos dizeres “Nunca te abandonarei. Seu, Ed”.  

Chegando ao escritório mencionado, a protagonista encontra um senhor que 

confirma a morte de Edward e pede que ela assine um documento, dando-lhe em troca 

um envelope fechado. Caminhando com a mala de viagem pelas ruas de Edimburgo, 

senta-se em um banco público para abrir o pacote dado por Durrel. Encontra nele um 

anel grande dourado em conjunto com uma mensagem em que, uma vez mais em voz 

off (recurso que se repetirá ao longo do filme), Edward explica que o objeto fora usado 

por seu pai e por ele próprio nos exames universitários pelos quais passaram. Feita a 

explicação, oferece a joia a Amy, para que use em suas avaliações. Ela, então, tenta 

colocá-la nos dedos anelar, médio e indicador, até encaixá-la perfeitamente no polegar.  
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 De volta à cidade onde reside, sentada sobre a cama com o computador no colo, 

ela assiste ao vídeo contido no cd também entregue por Durrel. Com os olhos baixos e 

uma expressão triste, acompanha a gravação em que Edward aparece com os cabelos 

grisalhos bem penteados, vestido com um duo de camisa e cardigã cinza. Seu braço 

direito apoia-se sobre uma mesa na qual estão livros e uma xícara. Assim, ele procura 

explicar por que não contou nada a ela dizendo: “Por que eu não te disse? Bem...bem, 

porque parecia inútil, inadequado, ou seja, fora de sintonia, algo que não deveria ser 

parte de nós, que não tinha nada a ver com a gente e que, no fim do dia, não aconteceu”. 

 O “para sempre” projetado na relação, perceptível nas juras de amor eterno 

feitas pelo casal durante os diálogos que protagonizaram, vai de encontro à morte, à 

separação trazida por ela. Movido por essas concepções, pelo movimento que intenta 

transpor os limites intransponíveis do desfalecimento, Edward elabora um mecanismo 

para dar continuidade à dinâmica de comunicação com Amy depois de morto.  

 Na cena seguinte, surge um ateliê onde vemos a construção de um molde em 

gesso do qual aparece a forma de uma mulher recostada. Alguns homens trabalham na 

peça, posicionando-se em torno dela. Um deles percebe algo estranho no “rosto” do 

molde e questiona se a modelo está bem. Nesse momento, o plano geral é substituído 

pelo primeiro plano do rosto desforme em gesso. Nele, duas pequenas aberturas nasais 

permitem a troca de ar e a respiração da modelo a quem não vemos inicialmente. O 

gesso é então rompido, dando vistas a uma camada de borracha verde que, quando 

retirada, revela Amy nua em lágrimas. As imagens aludem ao sufocamento, 

imobilidade, engessamento, remetendo-nos ao sofrimento da personagem. A ruptura do 

gesso, porém, parece apontar também o nascimento ou renascimento dela que, nua e 

careca (seus cabelos estão cobertos por uma membrana), emerge dolorosamente do 

molde.  

 Durante o filme, veremos que a morte de Edward e a dor gerada por essa 

experiência não são desconectadas da evolução de Amy em sua carreira profissional e 

dos rumos que define para sua vida pessoal. As imagens do “sufocamento em lágrimas” 

e da ruptura do gesso indicam a complexidade do entrelaçamento entre morte e vida, 

dor e amor, explorado no conhecido mito de Eros e Thanatos posterior ao período 
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alexandrino, em que Eros sonha, ao adormecer embriagado por Hipno, misturando suas 

flechas com as de Thanatos. Com isso, elas se transformam, a partir de então, em 

flechas de amor e morte. Ao passo que o sofrimento provocado pela morte sufoca Amy, 

também a impulsiona na concretização de projetos, mostrando as faces criativas e 

destrutivas do amor. Em uma celebração da beleza própria desse entrelaçamento, as 

tomadas finais do filme enfocam uma exposição de arte na qual o artista, incialmente 

furioso com as lágrimas da modelo, exalta a expressividade da escultura possibilitada 

pelos movimentos indesejáveis de Amy. A peça, destaque no evento, apresenta um rosto 

com algumas ondulações em conjunto a um corpo feminino belo, expressando a união 

entre beleza e dor da qual não apenas a escultura, mas a própria personagem Amy é uma 

representação. Jovem e bonita, é tomada pelo sofrimento oriundo da perda de seu 

amante, acontecimento que ressoa uma perda anterior, a morte de seu pai, estabelecida 

como episódio traumático na biografia da personagem. Tal expressão não é restrita à 

protagonista e pode ser também encontrada no contraste entre a belíssima fotografia 

apresentada pelo filme, especialmente nas tomadas rodadas em Borgo Ventoso, e o 

sofrimento enfrentado pelas personagens.  

 Finalizada a cena enfocada na modelagem, vemos a protagonista retornando ao 

quarto de hotel do início do longa, o mesmo lugar em que vivera o último encontro com 

Edward. Ali, recebe o envelope de uma camareira que afirma que o pacote havia 

chegado há alguns dias. Ao abri-lo, encontra um bilhete e uma camiseta masculina 

branca sem mangas da qual sente o perfume. Veste a peça e deita na cama procurando 

recordar Ed a partir de uma peça de roupa sua. Como essa correspondência, outras 

passam a interceptar Amy nos mais diversos momentos, durante suas ocupações 

cotidianas, tais quais os instantes anteriores à realização de provas e os períodos de 

estudo. 

 Na cena seguinte, por exemplo, recebe um e-mail de Ed em seu Iphone enquanto 

está no transporte público. Na mensagem, os seguintes escritos são uma vez mais 

apresentados na voz off do protagonista: “Se a minha memória não me falha, você tem 

uma prova hoje, evolução espectral das galáxias. Você estudou o suficiente? Espero que 

sim (...). Vou tentar ligar mais tarde. Beijos, Ed”. Após sair do bem-sucedido exame, ela 

caminha pela calçada quando escuta o toque do telefone. Animada, retira o aparelho do 
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bolso do casaco e diz “Impossível!” ao passar o dedo pela tela do dispositivo para 

acessar a caixa de e-mails. A câmera voltada para o celular permite a visualização de 

detalhes do correio eletrônico, como remetente, “Ed”; destinatário, “Amy”; data, “27 de 

março de 2015”; e horário, “4:03 pm”. Sem nenhum assunto ou texto, o e-mail contém 

um anexo, um vídeo de Edward. Ela sorri diante do vídeo, para na calçada sem saber, 

ainda, que irá se deparar com uma mensagem em comemoração ao 18º aniversário de 

Nicholas, um engano no sistema criado pelo professor. Enquanto o vídeo é reproduzido, 

porém, Amy recebe um pacote de um entregador. Um envelope vermelho guarda um 

molho de chaves, uma foto do casal e uma mensagem que a parabeniza pelo sucesso na 

prova e pede para que ela pegue um presente em Borgo Ventoso. 

 Depois de aparecer no interior de um avião, ela entra em um barquinho 

conduzido a remo por Otávio
158

 rumo a uma pequena vila de San Marino. O 

enquadramento aberto mostra a extensão da água e o rastro deixado pelo movimento do 

barco enquanto montes envolvidos por nuvens escuras despontam ao fundo. Otávio 

pergunta pelo professor: “E o professor? Sempre atrasado. Me avise quando tiver que 

vir para apanhá-lo”. As imagens do barco, do mar e da travessia recordam as viagens de 

Caronte pelo Estige. Afinal, Amy está prestes a adentrar, ainda que figurativamente, no 

reino dos mortos. Borgo Ventoso é o lugar em que Ed passara suas últimas semanas de 

vida, um lugar exclusivamente dele e para o qual ninguém, com exceção de Amy, foi 

jamais convidado a ficar. Estar ali é estar em contato com a pessoa de Ed, com o seu 

padecimento e com as lembranças do relacionamento que construíram. O atraso do 

professor mencionado por Otávio pode dizer respeito à demora de Edward para realizar 

a travessia da morte, haja vista os esforços que este realiza para “manter-se vivo” diante 

de Amy, esforços esses que encontram suporte nas possibilidades de comunicação e 

deslocamento próprias dos aparatos tecnológicos contemporâneos. 
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Pouco sabemos sobre Otávio, todavia, trata-se de uma figura interessante. Ele faz as travessias para 

Borgo Ventoso e parece ter as capacidades intelectuais um pouco comprometidas. Essa hipótese advém 

sobretudo da cena, já no final do filme, em que ele se nega a aceitar a morte do professor, e também de 

suas falas sempre curtas. Essa hipótese conecta-se à percepção de que Otávio é uma espécie de pária, 

sujeito que não pertence plenamente àquela organização social. Se tomarmos isso pelo aspecto figurativo, 

veremos em Otávio alguém que circula entre o mundo dos mortos e dos vivos sem pertencer plenamente a 

nenhum deles. Ao negar a morte do professor, fortalece a perspectiva de que, para si, Edward não está 

morto. Isso, talvez, graças a sua familiaridade com a morte. 
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 O pequeno barco afasta-se ao passo que Amy sobe alguns degraus enquanto o 

som de sinos badalando são reproduzidos. Ela caminha por uma ruela até que se depara 

com as portas de madeira de uma casa. Na parede, exibe-se o número 26. Aguarda 

alguns instantes, tira as chaves do bolso e caminha vagarosamente até a porta. A 

imagem que a mostra adentrando a casa é feita por uma câmera que permanece imóvel 

no exterior da residência e permite que vejamos as costas de Amy, bem como grandes 

janelas, com vista para o mar, localizadas no interior da propriedade.   

 Na sequência, a lareira acesa mostra que alguém esteve ali há pouco e, aos 

poucos, objetos de Ed vão sendo revelados, como os cachecóis pendurados e os livros 

posicionados em diversos móveis, aludindo às suas qualidades de professor e estudioso 

e afirmando os resquícios de sua presença naquele local. Não demora até que Amy 

perceba um embrulho sobre a mesa e retire dele um notebook e um cd. Logo, um vídeo 

de Edward começa a ser reproduzido, possibilitando a sobreposição de dois cenários 

idênticos. O cenário usado para a gravação do vídeo é o mesmo em que se encontra 

Amy, apontando que ele o gravara ali, na casa de Borgo Ventoso. No vídeo, o professor 

agradece a presença dela e, depois de revelar que aquela seria a data de seu aniversário, 

canta “Happy birthday to you” a assopra uma velinha. O sorriso no rosto do 

protagonista indica que ele parece ignorar o óbvio, ou seja, que está morto e poucas 

coisas são mais estranhas do que soprar velinhas para um sujeito que morreu. Ele, 

contudo, não ignora a realidade, mas faz um esforço desmedido para subjugá-la e 

controlá-la, tal como podemos perceber na fala presente nesse mesmo vídeo, “sabe, 

considerando tudo, é o mesmo que estar aqui para estar aí, exceto que não posso tocar 

você e sinto falta disso”, diz com uma expressão menos animada. Nessa fala, equipara o 

“estar aqui” (lugar e momento em que grava o vídeo) com o “estar aí” (lugar e momento 

em que Amy o assiste). Com isso, procura aproximar as dimensões espacial e temporal 

em que Amy e ele “estão”. 

 Essa suposta aproximação baseada em sua leitura da Teoria das Cordas no 

tocante à pluralidade dimensional é escorada na comunicação que estabelece com Amy 

por meio de mensagens de vídeo gravadas e transmitidas a partir de aparelhos digitais 

desenvolvidos, aperfeiçoados e popularizados nos últimos anos - como o laptop e o 

smartphone - e da rede de internet. A entrega de cartas e embrulhos, por sua vez, é 
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facilitada pelo desenvolvimento de tecnologias de transporte que aceleram os tráfegos. 

O tipo de correspondência estabelecido entre Amy e Edward, no concernente ao sentido 

do termo correspondência relacionado à troca de mensagens e de artefatos entre 

pessoas, é organizado a partir de instrumentos oriundos dos frutos recentes do processo 

de modernização tecnológica. Esse processo (como debatemos nas análises de Noah e 

Ela) tem como principal característica o avanço ininterrupto. Melhor, é visto pelos 

indivíduos modernos como avanço ininterrupto e sem fim. La Corrispondenza aborda 

especialmente os avanços observados nas últimas décadas
159

.  

 Em Amor a distancia: nuevas formas de vida em la era global, Elisabeth Beck-

Gernsheim e Ulrich Beck dão continuidade às reflexões de The normal chaos of love. 

Para tanto, problematizam o que denominam de “famílias globais”, conceito que abarca 

as relações amorosas e de parentesco entre pessoas que vivem ou procedem de países 

diferentes em um esforço para abranger, atualizando o caos do amor, o “caos global do 

amor e abarcar todas as formas de amor à distância” (2012, p. 16). Nesse sentido, 

estudam as implicações entre globalização e amor. Como resultado desse fenômeno, 

“desejem ou não os amantes ou os membros da família, a intimidade de suas vidas se 

confronta com o mundo” (2012, p. 16). Ou seja, as famílias estudadas por esses autores 

representam as dinâmicas sociais de mobilidade e comunicação em nível individual, 

dando rostos e nomes próprios à diversidade, pluralidade e aos conflitos raciais, 

religiosos e políticos do século XXI. Considerável parte dessa análise de Beck e Beck-

Gernsheim enfoca os aspectos antagônicos e as conformações presentes nas vidas 

privadas de casais e famílias globais em suas mais diversas formatações.  

 Há um ponto da análise presente em Amor a distancia: nuevas formas de vida 

em la era global que nos parece particularmente interessante no desenvolvimento da 

reflexão à qual nos propomos neste capítulo. Trata-se da comunicação à distância, que 

passa a fazer parte do cotidiano de muitos casais e famílias geograficamente apartados. 

Ela é possibilitada por programas e aplicativos como o Skype que, segundo contam os 

                                                           
159

Outros filmes, como Nunca te vi, sempre te amei (1987), Denise está chamando (1995) e Mens@gem 

para você (1998) (alguns deles já citados), abordam a construção de relacionamentos à distância pelo 

estabelecimento da comunicação via cartas, telefonia fixa e e-mails acessados por computadores de mesa, 

aparatos tecnológicos característicos de seus contextos de produção. A especificidade de Lembranças de 

um amor eterno reside nos aparelhos usados para dar suporte à comunicação e, claro, no fato de uma das 

personagens interlocutoras estar morta.  



203 

 

      

 

pesquisadores na introdução do livro, foi comprado pela Microsoft em 2011, sendo 

listado pelo Frankfurter Allgemeine Zeitung como a aquisição mais cara da história até 

então. 

 Não são apenas as ditas famílias globais que utilizam o Skype e outros 

programas e recursos on-line popularizados posteriormente (como o Whatsapp, as 

chamadas de voz e videoconferências da plataforma Google e Zoom e as publicações 

pessoais diretas do Snapchat, por exemplo). Sem sair do enfoque no amor, podemos 

conceber algumas formatações de relacionamentos amorosos que escapam do conceito 

de famílias globais concebido por Elizabeth e Ulrich Beck, mas que utilizam vasta sorte 

de recursos de comunicação à distância como parte fundamental da relação. É o caso 

das personagens Amy e Edward que, a despeito das diferenças culturais existentes no 

interior do Reino Unido, compartilham os mesmos passaportes, língua, Estado, e, ainda 

que nem sempre de forma igualitária, oportunidades atreladas ao bem-estar social. 

Todavia, vivem em regiões distintas e, antes da morte de Ed, utilizam corriqueiramente 

recursos de comunicação à distância. O emprego desses recursos após seu falecimento 

não é mais do que a continuidade de uma ação já tradicionalmente realizada pelo casal. 

 A troca de mensagens pelo celular, as ligações e as videoconferências mostradas 

no filme são parte da estrutura digital de comunicação global possibilitada por 

tecnologias que constituem, segundo aponta Beck em What’s Globalization?, 

meios cotidianos de conectar tempo e espaço. Eles criam 

proximidade entre distâncias e distâncias entre proximidades - 

ausência no compartilhamento do mesmo local. Viver em um 

lugar não significa mais viver juntos, e viver juntos não significa 

mais morar no mesmo lugar
160

. (BECK, 2018, p. 74) 

 Este é um dos pilares da globalização que, em última instância,  

pelo menos no nível das mudanças nas relações humanas, 

refere-se a uma transformação nas dimensões do tempo e do 

espaço entre pessoas e lugares, e entre organizações, 

instituições, nações e culturas. Essa transformação foi 

interrogada com referência à escala em expansão, velocidade 
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Livre tradução de “everyday means of bridging time and space. They create proximity over distances, 

and distances within proximity – absence at the same place. To live in one place no longer means to live 

together - and living together no longer means living in the same place”. (BECK, 2018, p. 74) 
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crescente, magnitude crescente e impacto cada vez maior dos 

fluxos transnacionais de pessoas, objetos, informações, 

mensagens e imagens sobre padrões de interação social. Uma 

consequência significativa dessas transformações globais é a 

‘morte da distância’
161

. (ELLIOTT; URRY, 2010, p. 87) 

 Beck e Elliott & Urry, autores da última citação, concordam, tanto quanto outros 

teóricos da globalização
162

, em um ponto central, a percepção das transformações nas 

dimensões de tempo e espaço promovidas na globalização, em que “distância” e 

“proximidade” ganham novos sentidos. Recordamos, porém, que na data original da 

publicação de What’s globalization?, 1999, a internet era ainda incipiente e os avanços 

recentes na telefonia não existiam. A evolução tecnológica das últimas décadas deu à 

comunicação rapidez e agilidade sem precedentes, trazendo inovações à forma como o 

tempo e o espaço são pensados, percebidos e experimentados
163

 pelos indivíduos 

contemporâneos. O processo milenar de aperfeiçoamento dos meios de comunicação e 

de transporte culminou no cenário atual e nada aponta para que esse seja seu fim. 

 As personagens principais do filme vivem um relacionamento em que, na maior 

parte do tempo, estão fisicamente distantes, “aproximando-se” pela troca de torpedos 

eletrônicos, telefonemas e videoconferências. Além disso, aviões, ônibus, barco e carros 

aceleram os traslados deles próprios e das encomendas que Edward destina à Amy. 

Utilizando-se de aspas, Elliott & Urry mencionam a “morte da distância” em referência 

ao crescente fluxo global de pessoas, objetos e informações. Essa expressão diz respeito 

às percepções de tempo e espaço impulsionadas pelos avanços da tecnologia. A 

distância não morreu. Unidades tradicionais de medida
164

 continuam sendo empregadas 

na mensuração do espaço a partir da grandeza de base, que é o comprimento, sem 
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Livre tradução de “at least at the level of changes to human relationships, refers to a transformation in 

the dimensions of time and space between people and places, and among organizations, institutions, 

nations and cultures. This transformation has been interrogated with reference to the expanding scale, 

escalating speed, growing magnitude and deepening impact of transnational flows of people, objects, 

information, messages and images upon patterns of social interaction.5 One significant consequence of 

these global transformations is the ‘death of distance’.” (ELLIOTT; URRY, 2010, p. 87). 
162

Como David Held et al (1999) e Anthony Giddens (2013).  
163

 É exatamente essa a preocupação de Beck-Gernsheim e Beck em Amor a distancia: nuevas formas de 

vida em la era global, publicado 13 anos após What’s globalization?. Concentrados no problema das 

famílias globais, os autores procuram entender como são essas novas maneiras de perceber e 

experimentar o tempo e o espaço, quais são as suas implicações na vida cotidiana, nos arranjos familiares, 

nas dinâmicas do dia-a-dia.  
164

 Seja pelas unidades previstas pelo Sistema Internacional de Unidades ou pelo Sistema Imperial, ambos 

amplamente empregados no Ocidente. 
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apresentar modificações. Modifica-se, contudo, o tempo gasto para percorrer um 

determinado espaço. Aí reside a ideia de implosão das distâncias, uma vez que, como 

vimos na análise de Noah, a tradição newtoniana relaciona as dimensões temporal e 

espacial.  

  As ações das personagens, que contestam a separação gerada pela morte, não 

apenas dialogam com o fenômeno de implosão da distância; elas o potencializam. A 

lógica do “encurtamento de distâncias” tão presente no relacionamento amoroso 

mostrado pelo filme estende-se, orientando a concepção dos protagonistas sobre a 

morte. Nesse sentido, as imagens do filme abordam desdobramentos das ideias de 

tempo e espaço vinculadas à popularização e à recente modernização de tecnologias de 

comunicação e de transporte. Tais desdobramentos dizem respeito especialmente à 

finitude. Ou seja, às formas de perceber e experimentar o tempo impulsionadas pelos 

avanços tecnológicos que permitem a popularização do acesso a uma velocidade inédita 

na comunicação e na travessia do espaço (percebida nas trocas de mensagens de texto e 

de imagens e nas viagens de curta e longa distância dos protagonistas) ocasionam a 

impressão de um “encurtamento de distâncias”. Tal noção é encontrada na percepção 

das personagens - sobretudo de Edward - sobre a morte, uma vez que existe a intenção 

de superá-la a partir da continuidade da comunicação, da inexistência de distâncias entre 

ele e Amy.  

 Depois de assistir ao vídeo do aniversário de Ed, Amy entra em um restaurante 

decorado com motivos tipicamente italianos. Um atendente, possivelmente também 

dono do lugar, já estava a sua espera e, após servi-la, faz um relato sobre a doença do 

professor: “Da última vez, ele permaneceu quase duas semanas. Havia um médico e eu 

ouvi sobre o que conversavam. Uma palavra desagradável, astrocitoma (aponta a 

cabeça). Um dia, o Ed me disse ‘se você vive com a cabeça nas estrelas, mais cedo ou 

mais tarde, uma vai se alojar no seu cérebro
165

’.” Conta ainda que ele passava os dias 

escrevendo “cartas, bilhetes, mensagens no computador ou no celular. Com a câmera, 
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 Os tumores do sistema nervoso central originados de um astrócito (célula em formato de estrela) são 

denominados astrocitoma. Edward, portanto, desenvolve um câncer cerebral cuja origem advém de uma 

célula com formato de estrela responsável por sustentar os neurônios. Por isso, a alusão ao alojamento das 

estrelas, objeto de estudo do professor, em sua cabeça. 
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ele não parava embora tivesse problemas com os olhos. Ele reclamava muito”, 

revelando onde e como a correspondência fora preparada. 

 Posteriormente, Amy recebe novo e-mail de Ed enquanto observa as estrelas 

com um telescópio. Ele diz ter descoberto um lugar em que o reflexo da montanha no 

lago assemelha-se ao rosto sorridente dela. Em uma cena posterior, ela aparece sentada 

no local mencionado pelo professor. Olha para o horizonte e passa a escrever um e-mail 

no celular: “É verdade, estou olhando para o reflexo que viu, mas”. Interrompe a frase, 

fecha o rosto e apaga a mensagem, como se recordasse que o recado não seria recebido.  

 De volta à casa, ainda em Borgo Ventoso, é surpreendida por um barulho. Desce 

as escadas correndo na esperança de encontrar Ed. Chama por ele, mas acha Ângela 

(possivelmente, a responsável pela manutenção da propriedade), que lhe dá novo 

envelope, um pedido feito pelo professor caso ela ficasse mais de dois dias na vila. O cd 

nele contido traz mais um vídeo do amante cujos dizeres iniciais são: “Olá, Kamikaze”, 

epíteto frequentemente empregado por ele para designá-la, uma alusão às suas 

atividades como dublê de risco. Continua, “Estou feliz que tenha ficado em Borgo 

Ventoso. Você sabe que minha alma reside aí. Nunca levei ninguém aí exceto você. 

Fico imaginando se esse é um daqueles dias que a luz na água faz você se sentir em 

outra dimensão ou se cada cor se torna cinza e você sente a sombra do mundo”. Neste 

ponto, traça uma diferença entre a possibilidade de se sentir em outra dimensão e a 

“sombra do mundo”, expressão capaz de condensar o pesar, a tristeza e a dor. Nessa 

fala, sentir-se em outra dimensão é incompatível com a impressão da sombra do mundo. 

Podemos vincular a incompatibilidade percebida por Edward com a Teoria das Cordas e 

o questionamento acerca de sua veracidade anunciado pelo título dado pelo protagonista 

à conferência jamais proferida. Dizem-nos os estudos da Física que um dos pontos 

centrais dessa teoria é a defesa de, ao menos, dez dimensões, nove espaciais e uma 

temporal. Até que, primeiramente a Teoria de Kaluza-Klein e, depois, a Teoria das 

Cordas fossem delineadas, contemplava-se a existência de quatro dimensões, uma 



207 

 

      

 

temporal e três espaciais. Ou seja, a proposta da Teoria das Cordas afirma a existência 

de um número maior de dimensões
166

.  

 Ao reportar-se à impressão de outra dimensão, Edward evoca a ideia de 

multiplicidade dimensional dessa Teoria que, recordamos, abarca tudo na intenção de 

explicar o universo. De sua fala no vídeo para Amy, sublinhamos o termo “outra” pois 

aponta para uma dimensão diferente das conhecidas no mundo. Sentir-se em outra 

dimensão seria, assim, uma experiência afim com as proposições de tal Teoria. 

Repetimos, então, a pergunta que fizemos anteriormente: no filme, o que significa a 

morte mediante o pensamento, defendido pela Teoria das Cordas da qual o protagonista 

é grande conhecedor, de que há um princípio físico universal? Bem, podemos esboçar 

que significa algo antagônico à “sombra do mundo”, com todo o peso dessa expressão 

que, em última instância, parece concentrar o desconhecido e, assim, a própria 

experiência da finitude. A sombra é a atenuação da luz, a escuridão, as trevas. O que 

está na sombra não foi iluminado, permanece oculto e misterioso. A morte é oculta e 

misteriosa. Ou seja, quando não sente essa outra “dimensão”, Edward é tomado pela 

sombra da finitude, uma vez que a morte é inescapável aos que vivem nas dimensões 

espaciais concebidas por Galileu e Newton (altura, largura e profundidade). Isso nos 

ajuda a traçar a possível resposta para outra pergunta, também já mencionada: no filme, 

o que significa a morte mediante a ideia de que a Teoria das Cordas é uma ilusão? Bem, 

se é ilusória essa teoria, cai o principal indício científico de que há uma ordem 

universal. Diante da ciência, o universo (re)encontra o caos. Para nosso astrofísico, a 

sombra do mundo ganha espaço, posto que a perspectiva de uma explicação geral e 

conclusiva é destruída e, com ela, uma possibilidade de sentido. 
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 A complexidade da Teoria das Cordas está muito além do que podemos discutir. Procuraremos 

explicitar timidamente a sua concepção sobre a multiplicidade dimensional com o único objetivo de que o 

leitor que por acaso não a conheça possa acompanhar a nossa análise com mais propriedade. Para tanto, 

as elucidações de Brian Greene podem ser úteis: “De acordo com a teoria das cordas, o universo é 

composto por cordas minúsculas cujos padrões vibratórios ressonantes são a origem microscópica das 

massas e das cargas de força das partículas. A teoria das cordas também requer dimensões espaciais 

adicionais, que devem estar recurvadas e cujo tamanho deve ser mínimo, para que sejam compatíveis com 

o fato de que nunca as tenhamos visto. Mas uma corda minúscula pode sondar um espaço minúsculo. 

Quando a corda se move, oscilando à medida que viaja, a forma geométrica das dimensões adicionais 

desempenha um papel crucial na determinação dos padrões vibratórios ressonantes. Como os padrões 

vibratórios das cordas se revelam a nós como as massas e as cargas das partículas elementares, 

concluímos que essas propriedades fundamentais do universo são determinadas, em grande medida, pelo 

tamanho e pela forma geométrica das dimensões adicionais” (GREENE, p.133). Neste trecho, Greene 

resume a relação entre os padrões vibratórios das cordas e as dimensões espaciais.  
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 Mas há ainda outro ponto. Na possibilidade de sentir-se em outra dimensão, a 

personagem enxerga a chance de burlar a morte, que ele sabe estar próxima quando da 

gravação do vídeo. Em outras palavras, Edward vê a hipótese de “habitar” outra 

dimensão depois de fisicamente morto. Conquanto reconheça tratar-se de uma 

possibilidade, procura confirmá-la ou, ao menos, produzir a impressão de que essa 

hipótese é verdadeira ao criar o esquema de comunicação que temos acompanhado. Há 

um esforço de sua parte para que os envelopes e caixas cheguem à Amy sem que os 

intermediários da entrega sejam revelados, como se eles viessem diretamente de “outra 

dimensão”, aquela na qual Edward supostamente habitaria depois de morrer no mundo, 

nas dimensões espaciais reconhecidas pelas teorias físicas clássicas. A rede de internet é 

parte importante desse sistema, pois os e-mails e demais mensagens eletrônicas chegam 

a Amy sem que qualquer rosto ou nome seja revelado graças ao anonimato possibilitado 

pela rede. Uma vez mais, Ed posiciona-se entre os papéis de feiticeiro e cientista, o que, 

no mínimo, revela uma falta experimentada por aqueles que vivem sob o signo do 

progresso, gerada pela incapacidade da ciência em oferecer ferramentas para o trato 

com a questão da morte. Mesmo quando está mais próximo do papel de feiticeiro, não 

abandona jamais o de cientista, revelando a formação de seu pensamento educado 

segundo os preceitos científicos. O que pode parecer feitiçaria é resultado de uma série 

de mecanismos de comunicação e entrega milimetricamente planejados. 

 Dando sequência ao vídeo, ele faz menção ao grande segredo de Amy, a causa 

do afastamento dela em relação à mãe, o acidente de carro que matou o seu pai. Ela 

aperta as mãos aparentando grande nervosismo e, conforme ele prossegue, passa a pedir 

pelo fim daquele discurso enquanto olha em direção às imagens reproduzidas pelo 

computador. Ele continua em referência à mãe da jovem: “Você acha que ela te odeia 

porque preferiria que você estivesse morta ao invés do seu pai, é isso?”. Amy pausa o 

vídeo, caminha inquieta pelo cômodo antes de retornar para a posição de espectadora. 

Uma vez que o vídeo volta a ser reproduzido, ele dá seguimento ao assunto ao passo 

que ela, ainda mais nervosa, desfere golpes no computador enquanto ordena que pare. 

No ápice da raiva, joga o cd no fogo da lareira e sobe rapidamente as escadas. Passa a 

colocar algumas roupas na mala quando chega ao quarto, arrumando-se para partir, mas 

não demora para que, arrependida, retorne à lareira na tentativa de salvar o cd.  



209 

 

      

 

 Na cena seguinte, na travessia de retorno da pequena ilha, escreve uma 

mensagem para o endereço eletrônico de Ed repetindo o próprio nome onze vezes. Com 

isso, interrompe o sistema de comunicação
167

. Assim, ao sair de Borgo Ventoso, lugar 

de acesso à “dimensão habitada por Edward”, Amy abandona duplamente o mundo dos 

mortos ao sinalizar o desejo de interromper a correspondência preparada pelo professor.  

 Após um corte, a protagonista, vestindo uma peruca curta, envolve o pescoço em 

alguns fios. O plano fechado nos pés permite-nos ver o momento exato em que o 

banquinho que os apoia é afastado. Soltos, seus pés se debatem aflitivamente. Primeiro, 

de forma rápida. Depois, mais e mais devagar. A trilha sonora ganha intensidade 

conforme o enforcamento avança. De repente, a câmera passa a enfocar o busto de Amy 

que, sufocada, tenta se desprender dos fios. O desespero dela é seguido pela abertura do 

enquadramento que revela um estúdio cinematográfico. A equipe de filmagem, então, a 

ajuda enquanto alguns dos responsáveis técnicos reclamam do fracasso da tomada pelo 

seu mau desempenho como dublê. 

 Além do enforcamento, outras cenas do filme trazem imagens de morte ou, 

melhor dizendo, de “quase morte”, pois nunca concretizada. É o caso da cena do carro 

desgovernado em uma sequência no final do longa. Amy realiza novo trabalho como 

dublê em uma filmagem que rememora o acidente com seu pai. Dessa vez, usando uma 

peruca de franja e cabelos compridos, desvia de uma senhora e, com isso, faz com que o 

carro caia de um barranco. Depois de girar repetidamente, o veículo para somente ao 

encontrar uma árvore. Tanto ela quanto o passageiro, também dublê, parecem 

inconscientes por alguns instantes. Quando desperta, assusta-se ao ver seu parceiro de 

cena ainda inconsciente. Logo, porém, ele acorda. Aliviada, Amy, após reviver seu 

grande trauma, pode ressignificá-lo. Abandona os trabalhos como dublê, pois já não tem 

necessidade de flertar frequentemente com a morte. Além da cena do carro, localizada 

no final do filme, e das demais sequências em que ela está em perigo, podemos também 

localizar as contínuas comunicações com Edward como uma espécie de flerte 

ininterrupto com a morte.  

                                                           
167

 Em momentos anteriores do filme, Edward avisa que caso Amy desejasse interromper as mensagens, 

bastaria enviar seu nome onze vezes para o endereço de e-mail dele.  
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 É importante salientar que as personagens que Amy interpreta como dublê - nos 

filmes dentro do filme La Corrispondenza - não morrem, apesar de correrem grandes 

riscos. Tampouco morre Amy exercendo essa função. Conquanto não morra, ela encara 

a morte tão perto quanto possível. Por outro lado, o próprio Edward está morto, mas 

parece estar vivo, dados os vídeos, mensagens e e-mails por ele protagonizados. 

 É conhecida a relação entre a fotografia e a morte. Para Susan Sontag (2008, 

p.13-16), a máquina fotográfica, comparada a uma arma predatória, transforma o objeto 

animado em algo inanimado, retirando dele o movimento - a vida - em troca da fixidez. 

Roland Barthes, por sua vez, descreve a experiência de morte contida no momento em 

que uma pessoa se deixa fotografar: “imaginariamente, a fotografia representa esse 

momento muito sutil em que eu não sou nem um sujeito nem um objeto: eu vivo então 

uma microexperiência da morte: eu torno-me verdadeiramente espectro” (BARTHES, 

1980, p. 30).  

 O cinema, por seu turno, imprime movimento à imagem, escapando do 

estatismo da fotografia. Da reprodução de sequências fotográficas é originado o 

movimento característico da sétima arte. Nesse processo, ela se apropria de forma 

particular das dimensões temporal e espacial para inventar uma experiência única de 

tempo e espaço
168

 existente somente no filme. Nesse sentido, as imagens de (quase) 

morte protagonizadas por Amy em La Corrispondenza conectam-se às concepções 

sobre multiplicidade dimensional frequentemente aludidas pelas personagens porque as 

imagens presentes nesse filme recordam-nos que, no cinema, a morte é experimentada a 

partir de uma apropriação particular das dimensões temporal e espacial. Quem morre no 

filme não estará morto na realidade.  

 

                                                           
168

 Em diálogo com Henri Bergson, nesse argumento de Gilles Deleuze acerca da imagem do cinema, 

encontramos a introdução de sua visão sobre a especificidade da arte cinematográfica com a qual estamos 

de acordo: “por mais que o cinema nos aproxime ou nos distancie das coisas, e gire em torno delas, ele 

suprime a ancoragem do sujeito tanto quanto o horizonte do mundo, de modo tal que substitui por um 

saber implícito e uma intencionalidade segunda as condições da percepção natural. Ele não se confunde 

com as outras artes, que visam antes um irreal através do mundo, mas faz do próprio mundo um irreal ou 

uma narrativa: com o cinema, é o mundo que se torna sua própria imagem, e não uma imagem que se 

torna o mundo” (DELEUZE, 1985, p. 77). 
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A morte, o nascimento e quaisquer outros acontecimentos mostrados nas telas 

cinematográficas restringem-se a elas. Nesse jogo da imaginação, as imagens de alusão 

à morte feitas pela protagonista quando dublê se relacionam à ideia de que Edward, 

morto no “mundo de sombras”, poderia estar vivo em outra dimensão. Assim, os 

elementos fílmicos, entrelaçados, elaboram uma obra da qual emana a noção de morte 

atravessada por concepções de tempo e espaço que questionam a teoria clássica, as 

convenções da Física e, também, a forma como essas dimensões são percebidas no dia-

a-dia do homem moderno comum. Inclusive, faz parte desses questionamentos o próprio 

cinema, o aparato cinematográfico, que inaugura nova experiência temporal e espacial 

popularizada entre diversas camadas sociais no último século.  

 De volta ao filme, sem receber novas mensagens, Amy passa a gravar vídeos 

endereçados ao amante como uma tentativa de responder os contatos anteriores. Nas 

gravações, frequentemente revela pensamentos e sentimento íntimos, procurando 

amarrar os fios de sua história pessoal, como se falasse com Ed. Ela fala para a câmera 

como se ele fosse seu interlocutor. Arrependida por ter interrompido o sistema de 

correspondência, busca recuperar o cd danificado pelo fogo com a ajuda de um 

especialista e visita a empresa de entregas responsável pelas encomendas do professor 

em busca de maiores informações, descobrindo que todos os pacotes voltaram ao 

remetente por uma ordem de Ed Phoerum.  

 Ela toma novo avião para Edimburgo, retornando ao escritório de Durrel, quem 

diz que todas as mensagens e pacotes recebidos por ela foram enviados a partir daquele 

local. Afirma também que recebeu a notificação para parar de lidar com o e-mail e que, 

por mais que ainda tivesse material destinado a ela, não iria entregá-lo a não ser sob a 

autorização de Ed. Dentro do escritório de Durrel, Amy insiste, mas não consegue uma 

solução. Fora do escritório, em outras cenas, segue fazendo tentativas para reativar o 

sistema de comunicação. Envia o nome de Ed de diversas formas por correio eletrônico, 

tentando acertar a quantidade de repetições e o formato das letras, mas não tem sucesso. 

Segue, assim, sem receber nenhuma comunicação dele. 
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 Ainda na Escócia, encontra a filha de Edward, Victoria, duas vezes. O primeiro 

encontro é hostil e breve. Victoria, apenas três meses mais velha que Amy, surpreende-

se com a possibilidade de conhecê-la pessoalmente e conta do ódio à distância que 

sentia pela moça. Amy, por outro lado, afirma que sempre respeitou a vontade de Ed, 

que se contentava com os fragmentos do seu tempo e nunca sentiu ódio de sua família. 

Victoria, então pede que Amy desapareça e pare de mandar mensagens absurdas ao 

celular do seu pai (em posse dela), proclamando com veemência que ele está morto. 

Entre as sequências do primeiro e do segundo encontro, a tela é tomada por imagens que 

mostram a expansão de rajadas coloridas de difícil descrição. A voz em off explica 

tratar-se da explosão da Supernova 1987A, estrela de grande importância para os 

estudos astrofísicos. As imagens da explosão são substituídas pelo enfoque em Amy e 

um homem de meia idade diante de várias telas de computador no que parece ser um 

laboratório, o laboratório de pesquisa de Ed, onde Amy tem contato com seu último 

campo de estudo, a Nebulosa do Caranguejo cujo formato é o mesmo do seu 

astrocitoma. Enquanto ela a observa por meio de um grande telescópio, diz “A 

Nebulosa do Caranguejo ainda é visível hoje, desde 1054”.  

 A câmera, então, enfoca camadas de gás colorido que são, relatam estudos 

astrofísicos, os restos do corpo da estrela expandidos antes de seu colapso. Portanto, a 

Nebulosa do Caranguejo é formada por reminiscências de uma estrela morta há muito 

tempo. Podemos relacionar três momentos anteriores do filme com a fala de Amy sobre 

a Nebulosa. O primeiro é outra fala da jovem, quando, no encontro com Ed, se refere a 

ele como “(...) uma galáxia cheia de estrelas adormecidas”. O segundo diz respeito à 

estrela em madrepérola no quarto do hotel. O terceiro, a fala em que Edward afirma ter 

uma estrela alojada em seu cérebro. As aparições e menções a esses corpos celestes 

estão ligadas à ideia de reminiscências. Muitos anos após explodir, as reminiscências de 

uma estrela – belíssimas camadas coloridas em movimento – continuam sendo vistas, 

isto é, a estrela pode estar morta ou ter se transformado em uma estrela de nêutrons ao 

colapsar, porém continua a pulsar feixes contínuos. É exatamente no momento do 

colapso que algo tão bonito como uma nebulosa é originado. A morte de Edward, nesse 

prisma, pode ser entendida como um colapso ou passagem para outro estado da matéria, 

sendo que reminiscências suas continuariam sendo emanadas, vistas e sentidas. No 

filme, as reminiscências de Edward não têm caráter espiritual ou simbólico, mas são 
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concebidas de forma prática: as mensagens, vídeos e pacotes deixados para Amy, 

organizados por meio da criação de um sistema de comunicação cujo objetivo é garantir 

a continuidade da presença do morto.  

 Amy segue olhando a Nebulosa quando escuta o toque do seu celular. Na cena 

seguinte, aparece em um café com Victoria, o que nos leva a acreditar que o toque 

anunciou um telefonema desta, um convite para outro encontro. Este, mais amigável. 

Victoria afirma que escutara muitas histórias sobre Amy nos últimos dias de vida de Ed, 

histórias fragmentadas de um homem “destruído pela doença”, como ela diz. Depois de 

confessar sentir inveja por perceber que nenhum homem a amaria daquela maneira, 

oferece ajuda. Continua: “Ele tentou prever cada momento de sua vida por três meses a 

fim de estar ao seu lado, para estar lá para você. Analisou tudo de todos os ângulos. Ele 

queria se mostrar imortal para você”. Amy diz que ele quase conseguiu, mas ela 

arruinou tudo, em referência à paralisação das mensagens e pacotes. Como forma de 

oferecer a ajuda, Victoria entrega-lhe a câmera de vídeo de seu pai.  

 A última pessoa com quem busca informações sobre Edward na Escócia é o 

médico Sobieski. Ela o intercepta na saída do que parece ser um hospital, 

provavelmente na saída do trabalho. Antes que Amy possa se apresentar, o médico diz 

que está com pressa e pede que ela marque um horário na recepção. Quando escuta o 

nome “Amy Ryan”, diminui o passo. Conversam enquanto caminham pela rua. Ela 

pergunta se Ed havia falado sobre ela. Ele diz: “Muito raramente. Alguns comentários. 

Mas, acredite, Amy, ele escreveu cartas e mais cartas, redigiu vários e-mails, gravou e 

editou horas de filmagens, transformou o software de e-mail. Tudo projetado pra você. 

Ele usou todos ao redor dele, como se fossem peões, até o fim. Todos contribuíram para 

mandar uma correspondência no dia específico para alguém que mandou para outra 

pessoa que mandou para você. Mas ninguém sabia o que tinha nessas cartas. Até os e-

mails foram criptografados. Um enredo perfeito”. Ela, por sua vez, pergunta o que 

aconteceu quando quebrou o elo. “Cada um recebeu um telegrama do Ed no qual ele 

pedia aos seus cúmplices para enviar tudo ao advogado dele, sr. Durrel.”, responde, 

deixando clara a engenharia por trás do sistema. Sobieski critica o amigo acusando-o de 

egocentrismo e, por fim, sublinha que o comportamento de Ed fez todos infelizes – a 

esposa, os filhos e até mesmo Amy. 
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 Algumas cenas depois, quando Amy aparece em Borgo Ventoso novamente, 

Ângela mostra a ela o telegrama recebido, um pedido para retornar a correspondência 

que estava sob sua responsabilidade para o escritório do sr. Durrel. Nele, o professor se 

despede com frase “Para sempre, Ed”, mais um indício de sua busca pela imortalidade. 

Nos discursos de Ed sobre a multiplicidade das dimensões tempo-espaço, ecoam, 

frequentemente emaranhadas, a ciência e a ilusão, presentes, como já afirmamos, desde 

o título da conferência nunca concretizada “Teoria das Cordas: ilusão literária ou a 

teoria do tudo?”, que, em conjunto com a acusação de egocentrismo feita por Sobieski, 

nos leva à afirmação de que na intersecção entre as funções de feiticeiro e cientista, um 

pesquisador renomado opera com a intenção de burlar a finitude. Para tanto, apoia-se na 

ideia de reminiscências que, no seu caso, é ligada à tecnologia de comunicação e de 

transporte utilizada como base para o sistema de comunicação pensado por ele. A morte 

não é aceita. Contra ela, o professor aplica todos os mecanismos de controle ao seu 

alcance. 

 Caminhando para o fechamento do filme, Amy, depois de muitos esforços, 

consegue recuperar parte das gravações feitas por Ed. Ademais, em uma de suas 

estadias em Borgo Ventoso, recebe do barqueiro Otávio os cartões de memória dessa 

câmera, um novo convite para adentrar ao “mundo (ou dimensão) dos mortos”. Quando 

assiste aos vídeos não editados, tem acesso aos bastidores das correspondências e pode 

ver o impacto da doença sobre Ed, que por vezes aparece confuso, nervoso e com 

sangramento nasal, o que lhe causa grande comoção. Edward apresenta características 

de um doente apenas nessas cenas, nas quais tem dificuldade de construir falas 

articuladas. Apenas nelas, uma versão enferma do professor é mostrada. Nas demais 

tomadas, ele apresenta boa aparência, está sempre bem vestido e com discursos 

coerentes. Amy só vê as consequências do tumor nas imagens não “autorizadas”, 

recuperadas por vias alternativas. 

 Após inúmeras tentativas frustradas, ela finalmente descobre como reativar o 

sistema de correspondência. Envia uma série de repetições do seu nome para o endereço 

eletrônico de Edward e volta a receber a correspondência preparada, as quais responde 

por meio da gravação de vídeos. Então, conclui a redação de sua tese sobre as 

Supernovas, conquistando o título de doutora com distinção. Antes, porém, estabelece 
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um diálogo com as imagens de Edward que despontam em seu computador, 

provavelmente frutos de um vídeo teórico protagonizado por ele e utilizado por ela 

como fonte de pesquisa para a elaboração da tese. Lê o parágrafo conclusivo de seu 

trabalho: “De acordo com a relação entre a velocidade da luz e a distância de bilhões de 

sistemas da Terra, continuamos a ver estrelas mortas, embora elas não existam mais. Na 

verdade, é precisamente o final desastroso delas que se revela para nós. Uma epifania 

pode durar séculos, meses ou um punhado de segundos. Em qualquer caso, é a 

revelação de uma morte que ocorreu bilhões de anos atrás. O que os cientistas estão 

fazendo é dialogar com o que não existe mais”. Imediatamente, pergunta às imagens de 

Ed “O que pensa sobre isso?”. O plano mais fechado enfoca o professor que, diante de 

um mapa estelar, sorri como se respondesse à pergunta. A fala de Amy relaciona-se com 

as ideias de reminiscência e morte sobre as quais voltaremos a falar mais adiante. 

 Na cerimônia de doutoramento, ela ganha um buquê de rosas com um cartão 

assinado por Ed seguido por um e-mail de felicitações. Victoria e Nicholas estão 

presentes, assim como a mãe da jovem doutora. Por fim, recebe a propriedade de Borgo 

Ventoso como um presente de formatura de Edward. 

 Novamente na pequena ilha italiana, reproduz o último vídeo deixado pelo 

professor que, debilitado e com a voz fraca, apresenta-se de costas. Assim, não revela a 

“face” da morte, que permanece oculta, na sombra. O computador de Amy encontra-se 

posicionado de frente para o mar. Dessa forma, as imagens de seu amante têm como 

fundo o horizonte. Na gravação, ele se despede com os dizeres “Quanto mais o tempo 

passa, mais em vão ele se parece. Afinal, até mesmo uma supernova continua a girar em 

sua órbita, apesar de mais cedo ou mais tarde, em séculos ou segundos, chegar um 

momento em que ela volta para o nada de onde ela nasceu, e não tem como eu ser uma 

exceção a essa regra. Então receio, querida, que não terei mais ideias para estar com 

você. Mas, sabe, não é justo atribuir angústia e medo a uma sensação de nada”. O que 

faz Edward aqui a não ser assumir o vazio da morte? Ao mesmo tempo em que defende 

a beleza da “luta” orientada pelo amor por Amy para manter-se vivo, reconhece a 

inexistência de significado último. Ele afirma que até mesmo uma estrela, em algum 

momento, retorna ao nada de onde veio. Se recuperarmos a Nebulosa do Caranguejo, 
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verificaremos que até mesmo suas reminiscências que repetidamente brilham por mais 

de 500 anos desaparecerão um dia. 

 De maneira poética e professoral, segue “Pelo o que eu sei, no momento do 

nascimento todos nós temos o dom da imortalidade. Pode-se perguntar, então, ‘por que 

morremos?’. Porque durante nossa existência nós cometemos um erro, apenas um que 

nos faz perder o dom da vida eterna (...). Não nos é permitido saber, mas é por causa 

desse erro que nós, seres humanos, nos tornamos mortais. Eu entendi qual foi o meu 

erro. Meu erro foi não a encontrar antes, não ser capaz de viver com você por mais 

tempo. Isso me parece uma razão suficiente para dar o tom da imortalidade”. Os 

enfoques alternam imagens do vídeo de Ed e de Amy emocionada. 

 Assim, ele afirma que o erro que o tornou mortal foi não ter conhecido Amy 

antes, não ter passado mais tempo com ela e conclui: “graças a você, meu amor, esses 

últimos três meses têm sido lindos, lindos, lindos. Estou tentando pensar em um 

fechamento original, mas tudo o que eu posso dizer é: eu te amo”. 

 Ao postular que o erro que lhe tirou a imortalidade foi não ter passado mais 

tempo com Amy, Edward termina a mensagem derradeira construindo uma última 

ligação entre a morte e o amor. Afinal, a partir dessa fala, o amor por Amy é visto 

concomitantemente como a fonte de sentido para a sua existência e a causa de sua 

mortalidade, recordando- nos, uma vez mais, de Eros e Thanatos. O mesmo amor que o 

mata é o que pode mantê-lo vivo.  

 Na tomada final, Amy aparece de cabelos mais curtos, sinalizando a mudança de 

seu estado. Na saída da exposição de arte na qual a peça que modelou é exposta 

despertando grande interesse entre os presentes, nega o convite de um rapaz para tomar 

uma bebida, mas promete ligar para ele e marcar algo. Vai embora sozinha, caminhando 

por uma rua da qual não vemos o fim.  

 La Corrispondenza levanta questões acerca do significado e sentido da morte. 

Edward questiona-se acerca da veracidade da Teoria das Cordas que, baseada na 

superação da noção de partículas defendida pela Física tradicional em nome da 

concepção de blocos extensos unidimensionais, é considerada inconclusiva pela 
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comunidade científica, sendo tópico de diversos debates e experimentos acadêmicos. 

Assim, ele se coloca entre a veracidade e o ilusionismo dessa teoria quando concebe um 

movimento que tenta ultrapassar a finitude. Pela e em nome da relação afetuosa com a 

jovem – e naturalmente mais distante da morte - Amy, Edward quer manter-se “vivo” 

de alguma forma. A partir de semelhante ímpeto, cria um sistema de correspondência 

possibilitado por dispositivos tecnológicos de transporte e comunicação cujo 

funcionamento ela decifra no decorrer do filme. Aproximamos as mensagens e 

encomendas organizadas por esse sistema à Nebulosa do Caranguejo no tocante às 

reminiscências do corpo estelar. Neste quesito, transcorridos séculos do colapso e da 

inauguração de nova organização da matéria estelar, o espetáculo de luzes (registrado 

por árabes e chineses em 1054, mas com data) continua visível. O jogo de luzes da 

nebulosa pode ser fonte de inspiração para o professor, que carrega uma “estrela” no 

próprio cérebro e é considerado por Amy como “uma galáxia cheia de estrelas 

adormecidas”. Semelhante inspiração acaba por conduzi-lo à obstinação existencial na 

promoção de tentativas vãs de tornar-se imortal. Por fim, Edward transforma-se em 

“presença” deslocada e absurda. Esse movimento fornece material para que pensemos 

na dualidade entre caos e ordem posta desde o início do filme. 

 Na mensagem de despedida do professor não há alusão às reminiscências, mas à 

morte das estrelas, o retorno para o nada de onde vieram. Como citamos, um dia, as 

reminiscências da Nebulosa do Caranguejo e de qualquer outra estrela transformar-se-ão 

em outra coisa, de maneira que o espetáculo de cores desaparecerá. As nuvens coloridas 

formadas por poeira cósmica, hidrogênio e gases ionizados se desvanecerão. Ou seja, 

nem mesmo os restos da estrela serão observáveis. Nem mesmo eles continuarão 

existindo da mesma forma. A isso, Edward denomina o “retorno ao nada”, ao 

desconhecido. A morte absoluta das estrelas, o desaparecimento até mesmo de seus 

restos, vai ao encontro da descontinuação do sistema de comunicação criado pelo 

professor. Sendo esse empreendimento comunicativo um esforço para continuar 

“existindo” para Amy, Edward encerra-o no mesmo momento em que afirma que a 

morte é um destino inescapável e não significa, senão, o retorno ao nada.  

 



218 

 

      

 

 A personagem Edward é construída como um astrofísico reconhecido cuja vida 

foi dedicada à ciência. As questões que nos parecem fundamentais no filme são 

condensadas na indagação acerca da veracidade da Teoria das Cordas que, Edward sabe, 

não é comprovada, tampouco completamente refutada pela comunidade científica, 

ficando entre a certeza e a ilusão. O professor parece buscar na Ciência e, mais 

especificamente nessa teoria, respostas para o significado da morte. No início deste 

capítulo, perguntamos qual seria o significado da morte no filme ante a comprovação da 

Teoria das Cordas, uma vez que esta entende todos os fenômenos e coisas como 

reflexos do mesmo princípio universal. Esse questionamento ocorre também diante da 

circunstância que apela para o caráter ilusório dessa teoria. Esboçamos que aquela seria 

respondida em oposição a esta cuja resposta se concentra na expressão “sombra do 

mundo”. Essas perguntas são insuficientes, ainda que nos ajudem a acompanhar 

algumas inclinações das personagens, principalmente do protagonista, cooperando para 

que trilhemos caminhos para compreendê-lo. As perguntas mais importantes, pensamos, 

não residem na separação entre a ilusão e a verdade, mas justamente na tensão que se dá 

entre ambas. Portanto, poderíamos reformular as questões que consideramos 

fundamentais da seguinte maneira: qual é o significado da morte para um homem que se 

questiona sobre a veracidade ou não de uma teoria universal, procurando aí uma 

resposta para suas próprias questões a respeito dela? Qual é o significado da morte 

quando essa pergunta sobre a veracidade ou não de uma teoria universal não pode ser 

respondida pela Ciência (conjunto de princípios a partir dos quais o cientista Edward foi 

socializado)? Sociologicamente, quais são as implicações daí advindas?  

 Na qualidade de expoente do pensamento científico, o protagonista recorre à 

ciência na busca por uma explicação para tudo. Nessa mesma qualidade, reconhece que 

a teoria que propõe uma explicação desse tipo pode ser fruto da imaginação, uma vez 

que carece de comprovação experimental. A tensão vivida por ele é o próprio limiar da 

Ciência.  Como já afirmamos, Edward não aceita que a morte seja finitude. Encontra o 

que acredita ser uma forma de estender a sua presença em uma versão moderna e 

tecnológica da ideia de “juntos para sempre”. O discurso científico ao qual dedicou sua 

existência não é capaz de oferecer a explicação buscada pelo professor, incapaz de 

encontrar significados que lhe permitam aceitar a morte. A ciência não lhe pode dar 

respostas; todavia, o que escapa do discurso científico é encarado como ilusão à qual 
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não se pode dar crédito. O que resta a Edward é o nada. Em sua última mensagem, 

pondera que a morte é o retorno ao nada, enquanto o nascimento é originado do nada. 

Com isso, descreve a morte como a “sensação de nada”. Esta não tem sentido para ele, 

não tem sentido para o homem moderno educado pelo pensamento racional. A Ciência 

não é capaz de oferecer significado e tudo o que escapa do rigor científico é impugnado. 

Mesmo quando na roupagem de feiticeiro, o que o professor faz é sistematizar recursos 

advindos do progresso científico, dispositivos tecnológicos de comunicação e 

transporte. Diante disso, procura “prolongar” a vida, ou ao menos algumas 

reminiscências, como uma tentativa de escapar do nada, de permanecer vivo para Amy. 

No amor reside tanto a causa quanto o meio para manter-se vivo. 

 As ações do protagonista podem ser pensadas à luz do processo de 

racionalização, definido por Max Weber em "Observação preliminar", texto de abertura 

de Ensaios reunidos de sociologia da religião, como o problema de sua obra: 

Para caracterizar as diferenças histórico-culturais torna-se 

necessário saber quais as esferas e em que direção elas se 

racionalizaram. A questão é pois, de novo, a seguinte: 

reconhecer o caráter específico do racionalismo ocidental 

moderno, assim como explicar o seu aparecimento. (WEBER, 

1974, p. 20) 

 Antônio Flávio Pierucci (2013) em O Desencantamento do Mundo: todos os 

passos do conceito em Max Weber, afirma que   

A extensão e a direção da racionalização podem ser 

mensuradas, ou negativamente, em termos do grau em que os 

elementos mágicos do pensamento são desalojados, ou 

positivamente, à proporção que as ideias vão ganhando em 

coerência sistemática e consistência naturalística (PIERUCCI, 

2013, p. 28). 

 O avanço da racionalização ocidental denota o recuo da magia em nome da 

sistematização, do pensamento lógico e da previsibilidade, sendo que “o progresso 

científico constitui um fragmento, decerto o mais importante, do processo de 

intelectualização a que, desde há milénios, estamos submetidos” (WEBER, 2005, p.13). 

O princípio da ciência, que é a faceta mais importante desse processo, reside no 

progresso. Não importa seu impacto ou qualidade, é sempre esperado que um trabalho 
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científico seja ultrapassado por novas questões e descobertas. Este é o destino de todas 

as produções científicas. Reside aí, no progresso, a alma da ciência, que está sempre 

aberta à produção e incorporação de novos conhecimentos tecnicamente apreendidos. 

Em A ciência como vocação, Weber, então, questiona se esse progresso ininterrupto do 

qual a ciência é expoente e propulsora possui algum sentido que não somente prático e 

técnico, recorrendo a Leon Tolstói cujas obras tardias concentram-se, segundo o 

sociólogo, no questionamento sobre a morte ser ou não um fenômeno com sentido. 

E a sua resposta é esta: para o homem cultural, a morte não tem 

sentido. Sem dúvida, porque a vida individual civilizada, 

inserida no “progresso”, no indefinido, é incapaz, segundo o seu 

sentido imanente, de termo algum. Há sempre um progresso 

ulterior para lá do já conseguido; nenhum mortal pode chegar 

aos píncaros situados no infinito (...). O que apreende daquilo 

que a vida do espírito continuamente dá à luz é tão-só uma parte 

mínima, e sempre apenas algo de provisório, nunca definitivo; 

por isso, a morte é, para ele, um facto sem sentido. E como a 

morte carece de sentido, também não o tem a vida cultural 

enquanto tal, pois é justamente esta que, com a sua absurda 

“progressividade”, põe na morte a marca do absurdo. (WEBER, 

2005, p.14). 

 A inexistência de sentido está no destino do homem sob a marca da 

racionalização crescente, diz Weber. Dela não se pode escapar a não ser sucumbindo a 

certos demônios e deuses, para usar os termos do autor, que brigam no mundo. A 

ciência, uma das principais propulsoras do processo de racionalização, é incapaz de 

oferecer sentido porque carrega a marca do progresso. Por conseguinte, não oferece 

nada definitivo.  

 O protagonista do filme que analisamos questiona a veracidade de uma teoria 

universal, buscando aí resposta para questões sobre a morte. Conquanto não despreze a 

imaginação necessária para a criação dessa hipótese, busca pela comprovação científica 

que a valide e retire do campo da fantasia. Ocorre que, atualmente, essa teoria não pode 

ser nem comprovada nem refutada completamente. De forma que é necessário aguardar 

os avanços científicos (dados como certos) para a sua averiguação completa. Logo, 

conquanto Edward busque significados na ciência, esta lhe responde com novas 



221 

 

      

 

dúvidas
169

. A exigência de exatidão, com a qual o seu pensamento racional de homem 

oriundo (e promovedor) de avançada racionalização está habituado, não é satisfeita, 

posto ser confrontada com a ilusão.  

 Como mencionamos, em texto publicado há um século, Weber (2005) cita as 

obras tardias de Tolstói ao abordar o sentido da morte e da vida. Se tomarmos um dos 

livros desse autor, A morte de Ivan Ilitch (publicado originalmente em 1886), por 

exemplo, estaremos diante de uma experiência de morte absolutamente distinta em 

relação à construída no filme. Em consequência de um acidente não mais que banal, a 

vida de Ilitch esvai-se lenta e solitariamente. Ao examinar sua história, percebe o vazio 

de tudo. Os laços com os familiares mostram-se excessivamente frágeis, o trabalho sem 

nenhuma importância e a religião insuficiente, restando-lhe apenas o conforto da 

companhia de um cuidador nos últimos dias. Prostrado em uma cama, Ilitch vai sendo 

tomado pela morte, a qual aceita, ainda que com sofrimento. 

 Edward, por sua vez, quer manter-se vivo a qualquer custo. A resposta à doença 

terminal não é a prostração, como ocorre com Ilitch, mas a comunicação e o 

movimento. Não abandona os afazeres pela doença. Pelo contrário, escreve e grava 

mensagens incessantemente, como recorda a personagem (possivelmente) proprietária 

do restaurante de Borgo Ventoso. Ed imprime à morte as dinâmicas de comunicação e 

transporte com as quais estava habituado. Ilitch encara o vazio de sua vida e, com dor, 

aceita a morte. O professor, pelo contrário, não a aceita. Diante da impossibilidade de 

encontrar significados, recorre às tecnologias contemporâneas para manter-se 

“presente”. Nesse sentido, o encontro entre a concepção de morte e a transformação na 

forma como as dimensões temporais e espaciais são percebidas reverbera em La 

Corrispondenza. Fazem parte dessas transformações a Teoria das Cordas, o cinema e, 

de forma geral, os impactos da velocidade de comunicação e transporte oriundos da 

popularização dos avanços tecnológicos emergidos nas últimas décadas, resultados de 

um processo milenar de desenvolvimento calcado na relação do homem consigo e com 

                                                           
169 Recordamos mais uma obra literária inspiradora para Weber, As afinidades eletivas, na qual o espírito 

progressista moderno é resumido na seguinte fala de outro Eduard: “É muito ruim que não possamos mais 

aprender as coisas para a vida toda. Nossos antepassados atinham-se às lições aprendidas na juventude; 

nós, porém, temos de reaprender tudo a cada cinco anos se não quisermos ficar obsoletos.” (GOETHE, 

2014, p.29). 
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o meio. Em outros termos, a concepção de morte apreendida das ações do protagonista 

relaciona-se às transformações das percepções de tempo e espaço promovidas pelo 

emprego cotidiano de tecnologias avançadas que impulsionam a aceleração e a noção de 

“encurtamento de distâncias”.  

 Assim, a apropriação que o protagonista faz da Teoria das Cordas, ela própria 

um expoente das transformações nas percepções de tempo e espaço observadas nos 

últimos séculos, relaciona-se com a maneira como essas transformações são 

impulsionadas pelas inovações tecnológicas mais recentes. Se a morte pode significar a 

ida para “outra dimensão”, Edward quer torná-la acessível aos vivos e vice-e-versa, por 

meio de aparelhos de comunicação e transporte comumente usados neste começo de 

século. Amy, por sua vez, no intuito de se comunicar com seu amado, grava vídeos e 

conversa com as imagens dele reproduzidas na tela do computador, procurando alcançá-

lo, como se o digital fosse tomado como dimensão habitada por Ed. O casal busca a 

supressão de quaisquer obstáculos em nome do romance. Eles insistem em exaltar a 

união, que, contudo, não ocorre nem mesmo quando Edward está vivo, a não ser por 

breves momentos. Segundo relata em passagem anterior, Amy se contentava com 

fragmentos do tempo do amante. Para manter o romance, menosprezam os diferentes 

lugares sociais que ocupam, as distintas faixas etárias, os estados civis e, por fim, 

tentam superar o limite máximo, a própria morte no intuito de manter uma união que é, 

contraditoriamente, fragmentada. Assim é construída a relação entre os protagonistas, 

fundamentada – na vida e na morte – no compartilhamento de fragmentos do tempo e da 

atenção de ambos.  

 No capítulo “Abordagens sobre o amor”, mencionamos a lenda de Tristão e 

Isolda sem nos determos nela. Agora, é finalmente chegada a vez dessa história graças 

aos elementos mobilizados por La Corrispondenza - amor, morte, casamento, adultério, 

desejo e amizade -, ingredientes similares aos encontrados na referida lenda medieval e 

em diversas narrativas posteriores. Denis de Rougemont aponta o apelo da associação 

entre morte e amor no Ocidente:  
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Amor e morte, amor mortal: se isso não é toda a poesia, é, ao 

menos, tudo o que há de popular, tudo o que há de 

universalmente emotivo em nossas literaturas; em nossas mais 

antigas lendas e em nossas mais belas canções. O amor feliz não 

tem história. Só existem romances do amor mortal, ou seja, do 

amor ameaçado e condenado pela própria vida. O que o lirismo 

ocidental exalta não é o prazer dos sentidos nem a paz fecunda 

do par amoroso. É menos o amor realizado que a paixão de 

amor. E paixão significa sofrimento. Eis o fato fundamental. 

(ROUGEMONT, 1988, p.15) 

 

 Segundo o quadro de concordância dos diversos textos primitivos de Tristão e 

Isolda organizado por Joseph Bédier e citado por Rougemont, a narrativa é orientada 

por repetidos encontros entre o órfão Tristão, adotado pelo seu tio, o rei Marcos, e 

Isolda, que se tornaria a esposa do rei. Ao órfão é dada a tarefa de levar ao rei a dona do 

fio de cabelo dourado, aquela escolhida para ser sua mulher, Isolda. No caminho para a 

corte da Cornualha, esta e Tristão, porém, bebem um vinho (também denominado filtro) 

destinado aos esposos, apaixonam-se e entregam-se ao amor. Depois de diversos 

episódios de infidelidade contra Marcos, os amantes são condenados e fogem do reino 

para viver anos duros na floresta de Morrois, onde percebem o enfraquecimento dos 

efeitos do vinho enfeitiçado.  

Quando são encontrados pelo rei, pedem perdão e a permissão de retornar à 

corte no posto de rainha é concedida à Isolda. O retorno ao castelo reacende a paixão 

entre os amantes, que voltam a protagonizar encontros clandestinos. Não tarda, porém, 

para que o dever conduza aquele para outras terras, onde acaba por se casar com outra 

Isolda por acreditar que a original não o amava mais. Após um combate, mortalmente 

ferido, morre pouco antes de sua Isolda, a de cabelos dourados, que visita o leito de 

morte e desfalece ao abraçar o corpo do amado.   

 Avançaremos ao coração da tese de Rougemont sobre a famosa lenda. Os 

amantes se atraem mutuamente ao mesmo tempo em que se separam e inventam 

obstáculos para a união definitiva. Para o autor, essa oscilação advém do amor ao amor, 

isto é, do amor ao ato de amar, do amor à paixão que, Tristão e Isolda sabem, não se 

sustenta na vida comum, no cotidiano conjugal, como bem mostra o enfraquecimento 

dos efeitos do vinho durante os anos de vida conjunta na floresta. Eles têm gosto pelo 

arrebatamento, pelo furor da paixão. Cada obstáculo é novo convite para superar 

limites, sejam eles morais, sociais, políticos ou geográficos. A morte aparece como o 



224 

 

      

 

maior obstáculo a esse amor e, por isso, o exalta ao infinito. Assim, a morte dos 

amantes é parte da dinâmica da paixão, provoca sua elevação absoluta. O afastamento 

máximo é concomitantemente a maior aproximação possível. Como bem recorda José 

Miguel Wisnik, “os amantes sem o saber, sem o querer, não desejam outra coisa senão a 

transfiguração da morte como vingança contra a paixão despertada pelo filtro 

involuntário (a morte prolonga a paixão, eterniza a paixão, supera o limite que a mata, 

põe fim ao fim)” (WISNIK, 1987, p. 211).  

 Até onde sabemos, Tristão e Isolda é a matriz das histórias de amor em que a 

morte é o destino dos apaixonados. Figurativamente, os heróis morrem de paixão, pois 

morrer é o caminho para perpetuar o romance. No limite extremo fixado pela finitude 

encontra-se a transcendência.  

 Em La Corrispondenza, já dissemos, os apaixonados, cada qual com seus 

endereços, rotinas, hábitos e famílias, compartilham fragmentos de si por meio de 

aparatos digitais de comunicação. A tecnologia é, ao mesmo tempo, uma forma de 

ficarem juntos e separados. O constante compartilhamento de mensagens e vídeos 

permite-lhes sustentar o laço que os une sem exigir a reorganização completa de suas 

vidas. Amy não reivindica o divórcio. Edward coloca no filho pequeno a causa da 

continuidade do casamento. Dessa forma, mantêm a paixão desperta, são sempre 

amantes, aventureiros escondidos em quartos de hotéis esperando por brechas em 

eventos acadêmicos. O amor é disruptivo na medida em que questiona as instituições 

das quais as personagens fazem parte, mas a continuidade da paixão caminha ao lado da 

manutenção de seus papeis anteriores ao relacionamento extraconjugal. Nesse sentido, o 

segredo atua como aliado de ambos nessa empreitada. 

 Em Tristão e Isolda, tal qual em Romeu e Julieta, Morro dos ventos uivantes e 

uma infinidade de narrativas, a morte é a chave para que o amor transcenda e se torne 

propriedade exclusiva da seara espiritual. Em La Corrispondenza, por sua vez, amor e 

morte não são tomados pelas personagens como símbolos – ainda que operem enquanto 

elementos simbólicos na estrutura fílmica, no esqueleto da obra. Se recordarmos o 

último vídeo de Edward, a despedida vista por Amy em Borgo Ventoso, perceberemos 

que o amor é encarado pelo protagonista como causa de sua vida e morte. Retirado do 

fluxo temporal, o amor ganha ares imortais, mas o apaixonado Edward não participa, 

simbolicamente, de semelhante imortalidade. Isto é, depois de mortos, Tristão e Isolda 
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seguem vivos de alguma forma, na transcendência, graças ao amor que sentem um pelo 

outro. O amor não morre e a conexão dos apaixonados com esse sentimento faz com 

que experimentem uma sorte de imortalidade, colocando-se, portanto, alheios ao tempo. 

Isso só pode ocorrer por um processo de simbolização. No caso de Edward, o amor não 

lhe oferta essa chance, tampouco a morte é vista como símbolo. 

 Morrer, confessa o professor em sua última fala, expressa o nada do qual viemos 

e para o qual iremos. Nesse sentido, a despeito das inúmeras tentativas para manter suas 

reminiscências vivas, o protagonista acaba por fazer não mais que “poluir as abóbodas 

celestes com palavras sincopadas picadas”. Em outros termos, mancha o firmamento 

com tentativas desesperadas de - em nome de e por meio do amor - imortalidade que 

anunciam a incapacidade de simbolizar a morte e de sustentar os caminhos que lhe 

foram apresentados. O primeiro desses caminhos seria aceitar a existência de algo que 

não seja ratificado pelo rigor científico. O segundo, acatar o vazio, o nada, oriundo das 

respostas que podem ser dadas pela Ciência. Edward encontra-se justamente na tensão 

entre ambos.  
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A ALMA GÊMEA EM OSMOSIS: O TESTE 

 

Dirigido por Julius Berg e Thomas Vincent, o episódio O teste é o primeiro da 

série francesa Osmosis
170

, criada por Audrey Fouché e lançada pela Netflix em 2019. 

Como discutimos no capítulo de apontamentos metodológicos, a análise de um único 

episódio de um seriado denota especificidades, dado o desdobramento característico às 

séries. No caso de Osmosis, oito episódios compõem a primeira temporada. Analisamos 

somente o episódio 1, especialmente voltado à introdução do enredo, suas personagens, 

local e tempo. A maior parte dos problemas e conflitos iniciados nele não tem desfecho 

até o final da temporada. Alguns deles, de fato, permanecem sem conclusão mesmo 

após seu término, uma forma de estimular a renovação do seriado, negada pela Netflix 

até o momento. Em consequência, existe um grande número de personagens, 

ramificações e histórias coadjuvantes convivendo em O teste. Sendo assim, 

sublinhamos que nosso relato está comprometido com abarcar a pluralidade de 

movimentos do episódio sem perder de vista as questões que nos parecem fundamentais 

nele e para as quais daremos maior atenção no correr da análise. 

 No início de O teste, a tela branca contrasta com as palavras Perfect Match em 

rosa e azul. Entre elas, uma forma geométrica mista entre octógono e círculo gira (como 

o círculo que costuma indicar o carregamento de programas de computador) dando 

lugar à abóboda de um edifício de arquitetura clássica enquanto os dizeres “Perfect 

Match, você tem direito ao amor” são pronunciados em voz off. Então, dois pés 

descalços sobem uma escadaria de mármore adornada por um tapete vermelho. Abre-se 

o enquadramento de forma a abranger uma jovem branca de cabelos ruivos e longos 
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 Analisamos o primeiro episódio do seriado de 2019, que é baseado na ideia original de Louis Chiche, 

William Chiche e Gabriel Chiche, criadores da série Osmosis lançada em 2015, a precursora do seriado 

veiculado pela Netflix. Osmosis (2015), também francesa, foi produzida pela ARTE France. Os 

questionamentos sobre tecnologia e livre arbítrio a partir de um algoritmo capaz de garantir o amor já 

estavam presentes na série de 2015; contudo, as diferenças são marcantes. Não apenas o enredo e as 

personagens são distintos, também destoam os enquadramentos, movimentos de câmera, fotografia, 

enfim, os elementos que compõem a produção audiovisual. A sofisticação técnica adquirida pela Osmosis 

(2019) não deixa dúvidas sobre a dilatação da verba se comparados os seriados. Essa injeção de recursos 

não é exclusiva dessa produção francesa, afinal produções como La Casa de papel e Black Mirror, entre 

outras, também viram o crescimento exponencial de seus orçamentos com a Netflix, a maior empresa no 

segmento de streaming da atualidade. A diferença no caso de Osmosis é que, com exceção da ideia, 

pouco do seriado original foi aproveitado. Enquanto nos casos de La Casa de papel e Black Mirror os 

seriados foram continuados depois de comprados pela Netflix e ganharam novas temporadas 

imediatamente associadas com as anteriores, Osmosis é um novo seriado e não a continuação do seu 

precursor. 
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subindo as escadas, Esther. Ela atravessa uma porta para chegar ao salão onde é 

encarada por homens atraentes e arrumados vestidos de ternos e smokings. Ao passar 

por eles, visualiza um pequeno letreiro com o nome, a idade e a nota de cada um, 

indicada por uma estrela e medida entre zero e cinco, sob o qual a marca Perfect Match 

é disposta
171

. 

 Esther continua andando até chegar a um novo cômodo, o salão da lareira. Ao 

sentar-se em um sofá vermelho, os homens que ali estavam desaparecem como 

hologramas desconectados, com exceção do belo rapaz que permanece em sua frente. 

“Tom, 27 anos, 4,72/5” indica o cartaz que desponta ao lado do seu rosto. Sorridente, 

ele inicia a conversa rapidamente interrompida a pedido de Esther. A transição entre 

essa tomada e a posterior é feita de forma a indicar que a mudança de cenário - do salão 

da lareira para um luxuoso banheiro iluminado por velas - é feita quase que 

imediatamente, sem interrupções percebíveis
172

. Com isso, a percepção de que se trata 

de uma dimensão alheia às leis físicas é fortalecida. Na banheira, o rapaz inicialmente 

deitado sobre o tronco de Esther é conduzido a deslizar sobre o seu corpo. Quando a 

respiração desta se torna mais ofegante e ritmada, uma voz chama seu nome. Depois de 

um breve corte, a jovem aparece deitada em posição muito similar à que estava, porém 

veste roupas diferentes daquelas que usava até então. Retira os óculos grossos – 

possivelmente de realidade virtual - do rosto e responde “Sim, Martin”. Escuta, então, 

que está atrasada para uma reunião e reitera que não deve ser interrompida quando está 

estudando a concorrência.  

 Conquanto o episódio seja centrado na invenção de Esther - o Osmosis
173

 -, ele 

tem início com tomadas que abordam os serviços da concorrência, a Perfect Match. 

                                                           
171

 No episódio, a expressão “perfect match”, tomada de empréstimo pela marca homônima que oferta 

serviços de relacionamento, é usada para designar o encontro entre duas personalidades que se 

“encaixam” perfeitamente, ou seja, que formam um par afinado e compatível. As notas mensuradas pelas 

estrelas e compartilhadas por pequenos letreiros não são absolutas, uma vez que dizem respeito ao nível 

de compatibilidade entre Esther e os homens que ali estão. Dessa forma, sofrem provável alteração 

dependendo do usuário conectado à plataforma. Fora dos contornos do seriado, a expressão vizinha “dar 

match” integra o vocabulário sobretudo dos mais jovens no Brasil e, além de ser usada em vários 

aplicativos atualmente populares, como o Tinder, é também empregada fora dos aplicativos em referência 

aos casais com grande compatibilidade de gostos, hábitos, crenças e etc.  
172

 A construção da sequência indica que a mudança de cenários ocorre sem qualquer interrupção 

considerável, não apenas aos olhos dos espectadores, recurso usualmente empregado no audiovisual por 

meio de técnicas de montagem, como também às personagens. Com isso, há a impressão de que Esther e 

o Tom mudam de ambiente instantaneamente.   
173

 O seriado, a tecnologia desenvolvida por Esther e a empresa que fornece essa tecnologia como um 

serviço são homonimamente denominados “Osmosis”. Seguindo o padrão utilizado pelas personagens da 
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Esta, como veremos depois por meio da fala da personagem Paul e de alguns usuários 

do Osmosis, parece dominar o mercado de aplicativos e softwares de relacionamentos 

no tempo-espaço construído pelo episódio. A mansão, as velas, a banheira, a lareira, 

entre outros, configuram signos eróticos clichês manipulados pelo Perfect Match que, 

nesse ambiente de realidade virtual, oferta uma variedade de homens (e muito 

provavelmente também de mulheres) com quem os consumidores da plataforma podem 

relacionar-se. Não é possível afirmar com precisão a origem dessas pessoas, contudo, a 

fala de um dos usuários do Osmosis (apresentada mais adiante) leva-nos a acreditar 

tratar-se de um coletivo de avatares.  

 Ao ser chamada, Esther é impedida de atingir o clímax no encontro com Tom. 

Quando se levanta da cama, pede a Martin – a inteligência artificial criada por ela que 

se comunica com as personagens a partir de uma voz masculina - que lhe consiga um 

táxi e entra em uma sala de reunião cuja arquitetura difere grandemente da apresentada 

pelo edifício anterior. O mármore, os tons pastéis e os rococós da mansão do Perfect 

Match dão espaço às linhas retas, ao vidro, à iluminação vertical e às cores primárias de 

uma construção moderna. Em uma sala ampla, algumas pessoas em roupas despojadas 

escutam a fala de Paul que, de camiseta e com uma garrafa em mãos, discorre sobre a 

importância do teste beta que será realizado com doze candidatos no dia seguinte e 

ressalta que aquele seria o desfecho do trabalho desenvolvido pela equipe nos últimos 

dois anos com o Osmosis. Caminhando entre os ouvintes em postura confiante, ele 

afirma que o Osmosis é para aqueles que não aguentam mais os relacionamentos, sem 

futuro, por aplicativos, e acreditam que a realidade virtual matou os sentimentos.  Segue 

dizendo “eles acham que não têm mais escolha, então pegam, consomem e jogam fora. 

Mas, no fundo, querem outra coisa: a intimidade, a paixão, a osmose. A osmose”.  

                                                                                                                                                                          
série, empregaremos artigos masculinos em conjunto com o termo “Osmosis” em referência ao serviço 

tecnológico e artigos femininos em referência à empresa. As alusões ao seriado serão sempre indicadas 

pelo uso do itálico. Com isso, pretendemos diminuir quaisquer possibilidades de confusão. Entretanto, 

não nos furtamos de mencionar que a inexistência de delimitações rígidas é constitutiva do episódio, que 

apresenta uma série de imagens de fusão e de discursos nesse sentido. Dentre as imagens, a mais clara é a 

de Paul, usuário da tecnologia Osmosis com Joséphine, sua alma gêmea, mas há outras, como a existente 

entre alguns colaboradores (sobretudo Paul e Esther) e a empresa, ademais da que se manifesta na grande 

proximidade dos membros do grupo familiar entre si. Sendo assim, conquanto façamos um esforço 

analítico para diferenciar e categorizar os diferentes empregos do termo “osmosis”, tal diferenciação não 

é claramente apreensível no episódio, uma vez que a ideia central da obra aponta antes para a amálgama 

do que para a categorização.  
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 Continua o discurso criticando o slogan da Perfect Match que, entoado no início 

do episódio, é mostrado aos participantes da reunião por um tablet segurado por Paul. 

Ele caçoa da concorrente: “Bravo, Perfect Match!”, diz em tom zombeteiro, seguido 

pelos sorrisos de aprovação dos interlocutores. Enquanto a proposta da concorrente é a 

de que todos têm direito ao amor, a da Osmosis é a de que o amor é mais do que um 

direito, é algo para o qual todos se destinam. Por fim, sem deixar de buscar o olhar da 

irmã, garante que o Osmosis irá inaugurar um novo mundo alavancado na promessa do 

amor absoluto, na garantia do encontro da alma gêmea.  

 Pouco interessada na fala do irmão, Esther come uma refeição asiática do tipo in 

box em pé em um canto da sala. Finalizada a reunião, Paul vai ao seu encontro. Eles 

debatem o número de participantes no teste e, incomodada, ela deixa a sala rumo ao 

hospital.  

 Esther e Paul Vanhove são as personagens centrais do episódio do qual 

caracterizaremos, como temos empreendido com as demais obras analisadas, os 

principais grupos sociais. Para tanto, destacaremos os grupos da família, dos 

colaboradores da empresa Osmosis, dos investidores e dos utilizadores dos seus 

serviços. Iniciemos, pois, com o grupo familiar, subdividido em dois. Esther, Paul e sua 

mãe fazem parte da primeira subdivisão desse grupo. As relações sociais que 

protagonizam localizam-se no presente e no passado da trama. No presente, a 

personagem da mãe é restrita a uma cama de hospital, doente e impossibilitada de 

estabelecer interações significativas com o meio. Os irmãos adultos, por sua vez, 

interagem a partir de diálogos em que discutem problemas familiares e empresariais. As 

cenas que compartilham são restritas ao ambiente da empresa, que parece servir como 

uma espécie de segunda casa para ambos, dado o tempo que passam ali. Essa afirmação 

é especialmente verdadeira com relação à Esther, que dispõe de uma cama em um 

cômodo reservado do edifício. Enquanto a casa de Paul, um apartamento compartilhado 

com Joséphine, é mostrada em algumas tomadas do episódio, Esther não aparece em 

nenhum ambiente doméstico quando adulta. Sua vida parece girar em torno da busca 

pela cura de sua mãe e do desenvolvimento do Osmosis que são conjugados, em sua 

perspectiva, no decorrer do episódio. Talvez, a empresa não seja sua segunda, mas 

primeira e única casa. Aqui identificamos uma das imagens de fusão projetadas pelo 
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episódio. Esther e Paul fundem-se com a empresa. Não é possível separar os domínios 

pessoal e profissional de suas vidas, não há fronteiras para tanto. 

 O passado, por sua vez, é acessado a partir de memórias gravadas e reproduzidas 

para a mãe a partir de um pequeno dispositivo que Esther posiciona na têmpora da 

enferma quando a visita no hospital. Ao som diegético de Ave Maria de Schubert, 

alusão notória à mãe de Jesus, a primeira imagem mnemônica irrompe com enfoque nas 

páginas de um livro aberto e em pés infantis. Em seguida, a versão de uma criança 

também ruiva remetendo a Esther aparece na tela e, por fim, a figura da mãe mais jovem 

é mostrada através de um espelho enquanto trechos de A Branca de Neve são lidos. A 

alusão à Santa Maria opera como uma referência – possivelmente a maior do Ocidente - 

à maternidade e às práticas de cuidado e abnegação que a envolvem. Maria simboliza o 

ideal máximo da entrega e do amor maternos. O conto A Branca de Neve, por outro 

lado, recorda-nos a madrasta obcecada pelo reflexo no espelho e voltada apenas para a 

satisfação dos próprios interesses. Transformada em bruxa velha na passagem do 

envenenamento, a rainha má do conto mostra ao mesmo tempo sua verdadeira natureza 

e seu maior medo. A feiura de sua alma é exteriorizada, torna-se visível a todos.  

 Ainda que de maneira sutil, a discreta tensão provocada pela coexistência da 

composição de Schubert e de referências ao conto infantil repercute na cena e é 

fortalecida pela evidência de um segredo organizador das relações dessa família, o qual 

será ligeiramente mencionado por Paul em meados do episódio. O altruísmo materno 

representado pela figura de Santa Maria contrasta com o egoísmo da madrasta capaz de 

ludibriar e envenenar a enteada, provocando um estranhamento que não passa 

despercebido. 

 No quadro mnemônico, a pequena Esther enxerga a si própria e a sua jovem mãe 

a partir de imagens trêmulas oferecidas por um espelho de mão. Com isso, levanta-se o 

caráter incerto do passado, o que não parece provocar nenhum tipo de questionamento 

em Esther. Se a memória nos constitui, questioná-la significaria questionar a si, a quem 

somos ou acreditamos ser.  Paul, o detentor do segredo não revelado, é o único a 

interrogar as concepções familiares detidas pela irmã. A tecnologia que permite a 

reprodução dessas memórias não é objeto de questões das personagens, mas aparece 

como algo passivo, como se aquelas imagens gravadas e apresentadas depois de muitos 

anos fossem fatos incontestáveis, como se fossem veículos inquestionáveis da verdade. 
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O espelho, então, tem papel importante. Enquanto anuncia a possibilidade de acesso a 

não mais do que um reflexo trêmulo do passado, fortalece a referência à história da 

madrasta má. 

 Por vezes, o ponto de vista de captura dessas imagens mnêmicas parece ser os 

olhos da mãe; por outras, de uma terceira pessoa não revelada, um observador, que 

funciona como uma espécie de narrador dotado da função de garantir a fidedignidade 

das recordações. Na segunda lembrança, a menina parecida com Esther pula em uma 

piscina
174

 enquanto trechos da passagem do espelho do conto em questão continuam 

sendo proferidos: “E o espelho respondia: ‘você é a mais bela de todas’. E a rainha 

ficava feliz, pois sabia que o espelho nunca mentia”. Finalizado o trecho, escuta-se a 

voz infantil da garota gritando por Paul, que também criança, salta na piscina para 

socorrê-la. Ele a leva para a superfície. Sorridente, ela permanece abraçada ao irmão, 

ainda que use boias nos braços. Em off, a voz adulta de Esther diz à mãe que Paul estava 

cansado daquilo, que ela o forçou a salvá-la.  

 Se ela forçava o irmão a salvá-la sem necessidade quando criança, na idade 

adulta, é ela quem o salva por meio do Osmosis, como indicam falas de Paul e de uma 

personagem pertencente ao segundo subgrupo familiar que abordaremos, a mãe de Niels 

(o 13º participante do teste beta), na cena em que pede ajuda para o filho. Em diálogo 

com Esther, a mãe do jovem diz: “você disse ao jornalista que criou o Osmosis para 

curar o seu irmão”. A programadora não nega tal afirmação, ainda que a rebata com a 

fala “É diferente”. 

 Se o Osmosis foi desenvolvido para ajudar Paul em um passado não muito 

distante; no momento atual, Esther apresenta preocupação constante com o estado de 

saúde da mãe, mostrando-se afetuosa, ao passo que o irmão volta a atenção aos 

negócios. Ele não menciona a mãe a não ser para discutir a venda e a hipoteca da casa 

dela e para aludir, em diálogo com Joséphine, ao misterioso segredo da família. 

Enquanto Esther é movida pelo anseio de ajudar a doente, Paul não compartilha a 

mesma preocupação, apresentando aversão à mãe, demonstrada pela distância e pelo 

misto de desinteresse e incômodo quando ela desponta como assunto. 

 Nas falas de Paul, as transações comerciais são feitas em nome dos interesses da 

empresa que, não obstante, se confundem com os dele e com aqueles que ele acredita 
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Simbolizando o mergulho no fluxo das lembranças. 
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serem os interesses de Esther. A existência de uma propriedade familiar bem como a 

alocação da mãe em um quarto hospitalar individual indicam tratar-se de uma família da 

classe média francesa. Não são ricos, haja vista a necessidade de investidores externos 

para a manutenção da empresa; entretanto, tampouco compartilham o estilo de vida das 

camadas mais pobres. 

 Fazem parte do segundo subgrupo Niels, sua mãe e seu pai, sobre o qual 

escutamos apenas os relatos. As relações deles podem ser apreendidas por meio de duas 

cenas. Já mencionamos a primeira, o encontro entre a mãe de Niels e Esther na entrada 

da Osmosis. Diante do pedido aflito por ajuda, Esther assiste ao vídeo da candidatura de 

Niels, a segunda cena. Nesta, o rapaz descreve como se tornou viciado em masturbação. 

Para tanto, conta que começou a ver pornografia aos oito anos, após encontrar vídeos 

deixados pelo pai quando este abandonou a família. O vício foi se tornando mais e mais 

intenso, tomando conta de sua vida. Em diversos momentos do vídeo de apresentação, a 

personagem desvia o olhar da câmera em sinal de embaraço. Uma melodia lenta 

extradiegética aumenta a dramaticidade da cena enquanto Niels fala que teve vontade de 

pular de uma ponte quando os médicos disseram a sua mãe que ele precisaria de ajuda. 

Com lágrimas nos olhos, afirma que gostaria de sentir-se menos solitário, apostando na 

mudança que o encontro do amor por meio do Osmosis poderia promover. Esther, por 

sua vez, ordena a Martin que chame um dos colaboradores da empresa, com quem 

discute a inclusão do rapaz no teste. Como explicação final para o seu interesse pelo 

perfil do garoto, ela salienta que talvez possam ajudá-lo, uma vez que esse é também, do 

seu ponto de vista, um dos papéis da Osmosis.   

 Apesar das relações nesses subgrupos serem diferentes entre si, há em comum a 

expectativa de que o Osmosis seja capaz de solucionar problemas que afetam 

profundamente as personagens. Ademais das dificuldades de Paul, sobre as quais não 

conhecemos mais do que a solução – a tecnologia desenvolvida por Esther -, desponta o 

vício de Niels diante do qual podemos questionar o peso da internet, afinal, tudo indica 

que seu vício é intensificado pela facilidade de acesso à pornografia possibilitada pela 

rede de internet. Por fim, a doença da mãe de Esther e Paul é também encarada por 

aquela como passível de cura e, nesse sentido, ela mobiliza o Osmosis e os participantes 

do teste em busca de uma solução.  
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 Além do grupo familiar, Esther e Paul são igualmente parte do grupo dos 

colaboradores da empresa Osmosis, o que faz com que as relações sociais que 

manifestam tenham caráter familiar e laboral. Ele é o diretor executivo da companhia e 

ela é programadora e, portanto, a principal responsável pelo desenvolvimento dos 

serviços disponibilizados pela empresa. Além deles, os funcionários Billie Tual, Gabriel 

e Swann têm destaque no episódio. Billie lida especialmente com o grupo de usuários 

que realiza o teste beta, Gabriel cuida do setor financeiro e Swann dos trâmites de 

segurança computacional. Enquanto Esther trabalha nos bastidores da companhia, 

sozinha diante de telas de computador, Paul lidera a equipe, discute com investidores e 

protagoniza o anúncio comercial da Osmosis. Ambos estão no topo hierárquico da 

companhia, cada qual em um posto. 

 No grupo dos investidores, despontam cinco personagens com investimentos 

ativos na empresa. A cena mais expressiva desse grupo diz respeito à reunião realizada 

com o propósito de informar a Paul o congelamento dos investimentos caso ele 

permaneça no cargo de diretor executivo. Conquanto o aparecimento dos membros 

desse grupo seja rápido, as relações construídas entre os investidores e Paul (na 

qualidade de representante da Osmosis) é de suma importância para a compreensão 

tanto das ações realizadas por este quanto do impacto orçamentário sobre o andamento 

do teste e, consequentemente, para seus participantes e colaboradores. 

 Por fim, o grupo dos usuários dos serviços da Osmosis pode ser dividido em 

dois, as treze pessoas que participam do teste beta e o casal Paul e Joséphine. Estes, que 

parecem ser os primeiros utilizadores dessa tecnologia, dividem um apartamento e, 

mesmo quando estão fisicamente distantes, interagem por meio do Osmosis.  

 Por seu turno, os participantes do experimento são homens e mulheres com 

idade aproximada entre 17 e 40 anos. Conquanto alguns estejam temerosos, todos 

apresentam grande empolgação com a possibilidade de conhecer o serviço que promete 

o encontro da alma gêmea. Para alguns é dada maior evidência, outros têm papéis 

secundários pouco explorados. Dentre os que possuem maior destaque, citamos Niels, o 

participante mais jovem do experimento. Com 17 anos, entra no teste beta como 

suplente de última hora graças à interferência de sua mãe, que, como mencionamos, 

intercepta Esther na entrada do prédio da empresa, pedindo ajuda ao filho. 
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 Uma sequência no início do episódio mostra ainda outras personagens de 

destaque. Elas fazem exames e avaliações preparativos para o teste beta enquanto 

relatam suas experiências amorosas a Martin, que as entrevista com o intuito de gerar 

dados para o experimento. Enquanto as falas dessa sequência revelam formas de viver o 

amor, apresentam também explicações e motivações para a busca do Osmosis, como 

nos exemplos a seguir, que nos ajudarão a alcançar os valores compartilhados pelo 

grupo dos usuários e criadores desse serviço.  

 Enquanto pedala em uma bicicleta ergométrica, um rapaz diz que sua atividade 

sexual é 70% virtual e 30% carnal. Na esteira, outra personagem masculina responde a 

pergunta sobre o seu melhor orgasmo dizendo que foi virtual, com um avatar no Perfect 

Match (o serviço usado por Esther nas cenas introdutórias). Dada a inexistência de 

novas perguntas, assumimos que a personagem seguinte, uma mulher de cabelos 

compridos e escuros, retruca a mesma questão sobre orgasmos ao dizer que nunca 

aconteceu e levantar a hipótese de ser defeituosa na parte elétrica.  

 Essas falas evidenciam o comportamento sexual assumido pelas personagens. 

Primeiramente, é preciso registrar o mais elementar, a atividade sexual dos participantes 

é tema de conversação entre humanos e uma inteligência artificial. Nesse sentido, 

voltamo-nos à dimensão temporal da trama, localizada em um futuro muito próximo, 

momento ligeiramente adiantado em relação ao presente, no qual a tecnologia é um 

pouco mais desenvolvida. Expostas, informações sobre a vida íntima das personagens 

são coletadas como dados para um teste experimental. Dois homens declaram a prática 

de relações sexuais “virtuais” e, com isso, vão ao encontro do discurso de Paul na 

reunião com os colaboradores. Nele, recordamos, o diretor da Osmosis caracteriza os 

relacionamentos por aplicativos como atos de consumo marcados pela brevidade e pelo 

descarte.  

 Em conjunto com as cenas centradas nos depoimentos dos participantes do teste 

beta e na fala de Paul, aquelas que mostram o uso do Perfect Match por Esther 

constroem os comportamentos e ideias ligados aos relacionamentos por aplicativos, com 

destaque para o Perfect Match que, tudo indica, é bastante popular entre as personagens. 

Como vimos, voltados aos encontros sexuais, os serviços do Perfect Match oferecem 
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aos usuários uma realidade virtual em que há livre escolha de avatares
175

, escolhidos 

segundo o grau de compatibilidade indicado por letreiros individuais. Com esse serviço 

em mente, Paul afirma, incluindo a si próprio, que o Osmosis se direciona aos que 

acreditam que a realidade virtual matou os sentimentos, o amor. 

 A realidade virtual é construída como o terreno da satisfação (sobretudo sexual) 

imediata. Como acompanhamos na sequência introdutória, Esther não tarda para 

encontrar um belo par disposto a satisfazê-la sexualmente sem qualquer necessidade de 

interação prévia. Mais abrupto do que o início da relação sexual é o seu desenlace. Ao 

ser interrompida por Martin, ela retira os óculos e, consequentemente, desconecta-se do 

Perfect Match e de Tom. A mesma realidade virtual responsabilizada por Paul pela 

morte dos sentimentos é positivamente citada como responsável pelo melhor orgasmo 

de um dos participantes do teste beta que, a despeito disso, procura pelos serviços da 

Osmosis, aceitando a função de cobaia no experimento.  

 É também por meio dos serviços do Perfect Match que a reclusa Esther se deita 

em uma banheira com Tom, conquanto seja a criadora do Osmosis que, diga-se de 

passagem, se nega a utilizar. Nesse sentido, o episódio analisado relaciona o virtual à 

satisfação efêmera, que nem sempre é mal vista. Ainda que o posicionamento de Paul 

seja carregado de uma visão negativa acerca dos relacionamentos por aplicativos, as 

imagens de Esther e os apontamentos de outras personagens, especialmente dos 

participantes do teste, não compactuam com tamanha crítica. Ou seja, estamos diante de 

uma realidade complexa em que há espaço tanto para o sexo efêmero quanto para a 

busca da alma gêmea, tanto para relações breves quanto para esforços de 

comprometimento. A ideia de uma relação duradoura é mais valorizada no episódio, 

haja vista o entusiasmo generalizado diante do Osmosis. A realidade virtual é de fato 

elaborada como uma das causas para a busca pelos serviços da empresa de Paul e 

Esther; afinal, os aplicativos de relacionamento são responsabilizados pelo fenecimento 

dos sentimentos. A satisfação efêmera característica do ambiente virtual não combina 

com o amor perfeito e duradouro prometido pela Osmosis. Ainda assim, os aplicativos 

de relacionamento aparecem nas falas e práticas das personagens como corriqueiros e 
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Como dissemos, é provável que as figuras humanas que despontam na realidade virtual do Perfect 

Match sejam avatares. Contudo, não há garantias. É possível que, além de avatares, pessoas conectadas à 

plataforma possam travar encontros com outros usuários. 
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habituais. Isso indica que não estão fadados ao desprestígio certeiro, como a fala de Paul 

pretende, mas coexistem com a proposta do Osmosis.  

 Ademais, se os serviços virtuais são relacionados à satisfação efêmera, os 

ofertados pelo Osmosis vinculam-se à satisfação duradoura. Esse quesito é presente em 

ambos. Em um, por meio do encontro breve e de relações sexuais descompromissadas; 

em outro, pela promessa de felicidade e comunhão permanentes, a partir de um 

relacionamento excepcional com a pessoa “certa”. Seja como for, sofrimentos, angústias 

e dores são subtraendos dessas equações.  

 Há muitas diferenças entre os serviços dos aplicativos virtuais e o do Osmosis, 

mas ambos possuem um fator em comum, a expectativa de que a tecnologia coopere 

para o sucesso no amor, que possui diferentes significados. Na qualidade de modelo 

representativo dos aplicativos virtuais no episódio, Perfect Match veicula a ideia de que 

o amor é um direito e o associa ao encontro sexual e à brevidade. Osmosis identifica 

amor à destinação, tornando aquele o propósito da existência. Além disso, a tecnologia 

opera de maneiras distintas, por meio de algoritmos ou pela abordagem conjugada de 

neurotecnologia e tecnologia de comunicação, como é o caso do Osmosis. De qualquer 

maneira, a escolha dos parceiros é fundamentalmente embasada nos indicadores 

tecnológicos. Afinal, como é calculado o grau de compatibilidade entre os usuários do 

Perfect Match a não ser por um conjunto de algoritmos cuja expressão é uma pontuação 

em estrelas, disponibilizada em cartaz individual? A questão da escolha individual 

ganha evidência ainda maior no Osmosis por ser um serviço que promete a revelação da 

alma gêmea, como voltaremos a discutir. 

 Ainda nas cenas de perguntas e respostas dos participantes, sentada sob algumas 

placas rotativas de metal, a usuária Ana conta que reagiu ao anúncio do Osmosis - 

“Todos têm uma alma gêmea” - com o questionamento “Até eu? Sério?”. A surpresa 

diante do slogan da empresa vincula-se à descrição que faz de si mesma. Ela se 

apresenta como a gordinha com quem os homens dormem por pena e não assumem. 

Com os cabelos a cobrir boa parte do rosto arredondado e roupas em sobreposição 

escondendo um corpo robusto, diferente das silhuetas magras e longilíneas das demais 

personagens, Ana é elaborada como a mulher a quem o amor é negado pela ausência de 
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beleza física, ecoando a conhecida associação entre beleza e amor
176

. Ainda sob as 

placas rotativas, finaliza a fala com a cabeça baixa, dizendo “Ninguém nunca me disse 

‘eu te amo’”.  

 No final da sequência, Lucas, outro participante do teste, conta a história das 

bodas de ouro de seus avós, usada como explicação para a escolha de buscar o amor via 

Osmosis. Ele relata que conversou com a avó na comemoração, perguntando-lhe: 

“Então o verdadeiro amor é isso? Aquele que dura para sempre?”. A resposta dela, 

casada há 50 anos e mãe de seis filhos, foi a de que jamais conhecera o amor 

verdadeiro. Posto isso, Lucas afirma o desejo de conhecer o amor e “fazer a escolha 

certa”. Sua resposta é fundamental por verbalizar um valor central e intimamente 

associado à existência do Osmosis: “escolher” acertadamente. A tecnologia 

comercializada pelos irmãos Esther e Paul promete a garantia da escolha certa, a 

revelação de duas pessoas que estavam destinadas uma à outra. As personagens não 

querem depender “apenas” de sua inteligência e sensibilidade para eleger o parceiro 

amoroso. Elas anseiam pelo apontamento certeiro ofertado pela tecnologia. No pano de 

fundo da comercialização do Osmosis reside, entre outros aspectos que trabalharemos 

no correr do texto, a vontade de suprimir o risco relacionado ao amor. Em outros 

termos, há a preferência pelos apontamentos dos dados científicos, pois se acredita que 

serão mais seguros, menos passíveis de erros. Nesse sentido, tanto Perfect Match quanto 

Osmosis oferecem serviços tecnológicos que visam à diminuição do erro e, 

consequentemente, das dúvidas e decepções amorosas. Visa-se a satisfação. Como 

vimos, naquele, a compatibilidade entre usuários (avatares ou não) é matematicamente 

calculada e exposta nos cartazes individuais. Na sequência de abertura do episódio, 

Esther escolhe Tom cujo cartaz aponta a maior compatibilidade entre os homens do 

salão, 4,72 de 5. Osmosis, por seu turno, promete descortinar a alma gêmea. 

                                                           
176

 Platão, nos diálogos dedicados ao amor – Lísis, O Banquete e Fedro –, ressalta repetidamente a 

questão da beleza do objeto amado. O objeto amado deve ser o mais belo e nobre. A passagem do amor 

erótico (aos rapazes) ao amor à verdade (filosofia) observada nas obras platônica é orientada pela busca 

por beleza e nobreza. Nesse movimento, o amor aos corpos belos ressaltado nos primeiros textos, eleva-se 

para o amor ao conhecimento. No discurso de Sócrates em O Banquete, essa passagem é construída com 

excelência. Eros, o amor, filho da mãe Pobreza e do pai Prudência, é caracterizado pela constante busca 

por aquilo que não possui: “Eis, com efeito, em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do 

amor ou por ele se deixar conduzir: em começar do que aqui é belo e, em vista daquele belo, subir 

sempre, como que servindo-se de degraus, de um para dois e de dois para todos os corpos belos, e dos 

belos corpos para os belos ofícios e para as belas ciências até que das ciências acabe naquela ciências, que 

de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça enfim o que em si é belo” (PLATÃO, 2003, p.33). 
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 No episódio, é fortalecida a ideia de que conhecer o amor depende de uma 

experiência amorosa. Em outras palavras, não basta entender o amor como um conceito, 

é preciso viver a experiência do amor para poder percebê-lo, defini-lo, compreendê-lo. 

Para tanto, recuperada e repaginada a noção de alma gêmea, é fortalecida a percepção 

de que o amor só existe em plenitude quando há o encontro da “pessoa certa”. Nesse 

sentido, podemos dizer que às questões do que é e onde encontrar o amor, manifestas 

nas falas de Lucas, segue-se a questão de como vivê-lo.  

 Emerge, assim, a oposição entre a alma gêmea e a multiplicidade de parceiros, 

entre os relacionamentos duradouros e os efêmeros. A alma gêmea, princípio guia do 

Osmosis, é vista como a condição para que o amor verdadeiro seja conhecido. Paul nos 

dá pistas sobre o seu parecer acerca da natureza do amor ao mencionar a paixão e a 

intimidade, mas é nas cenas posteriores, principalmente naquelas que mostram a 

conexão entre Joséphine e ele via o implante do Osmosis, que isso ficará mais claro. 

 Constrói-se a ideia de que rotatividade de parceiros é a marca dos 

relacionamentos na “era dos aplicativos”, cenário de extensa liberdade sexual e 

amorosa. Nesse quesito, não nos furtamos de mencionar a revolução sexual do último 

século que, dilatada e desdobrada, encontrou os avanços tecnológicos digitais 

especialmente desenvolvidos e popularizados desde a década de 1980. No episódio O 

teste, esse encontro é abordado na mobilização dos aplicativos de relacionamentos e da 

tecnologia Osmosis: diante da lógica dos aplicativos denunciada por Paul, abre-se um 

caminho tão ou mais tecnológico, o próprio Osmosis, que parece ser concebido como 

uma nova via frente ao desgaste de serviços do tipo do Perfect Match. Ao revisitar a 

noção de alma gêmea, essa inovação tecnológica aposta na troca da multiplicidade de 

parceiros pela unicidade, da ampla liberdade de escolha pelo “amor verdadeiro” e da 

brevidade das relações pela duração. Colocado de forma mais sucinta (e talvez radical), 

a liberdade sexual e a felicidade são desvinculadas. Ou seja, a liberdade sexual não é 

encarada como um caminho para a felicidade, como apontam inúmeros discursos 

promovedores e herdeiros da Revolução Sexual de 1960. A questão da escolha está 

também vinculada a isso.  
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 Em última instância, os utilizadores do Osmosis não perdem a liberdade de 

escolher os parceiros, afinal, não são obrigados a seguir a indicação do implante e, caso 

a sigam, podem mudar de ideia a qualquer momento, tendo inclusive garantido o direito 

de deixar de usar os serviços da empresa. Entretanto, sublinhamos que elementos 

associados à liberdade sexual e amplamente valorizados desde a revolução de 1960 não 

são encarados como um caminho para a felicidade. O sexo livre, marca dos movimentos 

da contracultura do último século, passa a ser constrangido pelo amor entre “almas 

predestinadas” unidas graças à tecnologia. A satisfação do gozo em encontros efêmeros 

é rebaixada diante da união sublime no V-Eternity, dimensão disponibilizada pelo 

Osmosis sobre a qual nos debruçaremos mais adiante.   

 Na revolução sexual de 1960, a sexualidade foi liberada de uma série de 

constrições morais, religiosas e legais. A dissociação entre sexo, reprodução e 

casamento e a autonomia sexual e profissional feminina ganharam terreno (GIDDENS, 

1992, p. 59-64; LIPOVETSKY, 1999, p. 19-20; LASCH, 1983, p. 233-236). Conquanto 

os termos revolução sexual tenham sido listados pelos pesquisadores e pelo senso 

comum para nomear o conjunto de mudanças observadas na segunda metade do último 

século, eles abrangem a concomitante transformação no amor. É sempre difícil e 

geralmente pouco proveitosa a delimitação conceitual estrita entre o domínio do sexo e 

o domínio do amor. Ainda assim, é interessante pensar que a predileção pelo termo 

“sexual” para denominar tal conjunto de mudanças é também um indício do lugar que o 

sexo passou a ocupar no Ocidente. Nas análises de Giddens (1992) e de Lipovetsky 

(1999), as transformações no amor são impulsionadas pelas sexuais. Tanto a crescente 

distinção entre sexo e amor nos discursos de todas as ordens, inclusive nos sociológicos, 

quanto a predileção por priorizar o sexo ao amor nas análises citadas são indicativos dos 

comportamentos e ideias que ganharam espaço no correr dessa revolução. Nos 

movimentos da contracultura, a liberdade sexual foi tomada como um caminho capaz de 

libertar os impulsos reprimidos, vistos como responsáveis pela violência e frustrações 

individuais e por diversos problemas sociais. A libertação das amarras sexuais continha 

a promessa de superação das catástrofes geradas pelas grandes guerras, de resistência 

aos conflitos e ditaduras, de forma a fortalecer a percepção de que a liberdade e o prazer 

sexual levariam a uma sociedade livre do mal-estar.  
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 A liberdade para escolher e trocar de parceiros nos aplicativos de 

relacionamentos referenciados em Osmosis tem raízes na revolução sexual dos anos 

1960 que, por sua vez, tem raízes no que Edward Shorter (1977) chama de primeira 

revolução sexual. Iniciada no final do século XVIII, é caracterizada pela atenção aos 

sentimentos e à relação amorosa e pelo crescimento da livre eleição de matrimônios e 

das atividades sexuais pré-conjugais. Com ressalvas, em diálogo com Shorter, Giddens 

denomina o período abrangido por essa revolução de fase romântica, tal como vimos em 

capítulo anterior. 

 A aposta do Osmosis, também herdeira dessas revoluções, rompe com a questão 

da pluralidade de parceiros e da efemeridade dos encontros característica dos 

aplicativos. A partir disso, não afirmamos um retrocesso na libertação de Eros 

observada nas revoluções sexuais, mas percebemos uma resposta dos herdeiros dessas 

revoluções que procura escapar da ampla liberdade sexual. O discurso de Paul e o 

serviço de sua empresa são consequências das revoluções sexuais, mas não buscam 

ampliação da liberdade. Seguem, porém, exigindo a satisfação e a conectam ao amor 

cuja vivência plena depende do encontro entre almas gêmeas. A busca pelo amor como 

fonte de satisfação faz parte das falas das personagens ligadas ao Osmosis. Acredita-se 

que semelhante satisfação, todavia, não nasça de encontros fortuitos, muito menos de 

ligações desprovidas de profundidade como as oferecidas pelos aplicativos 

mencionados no episódio.  

 Entre os defensores do Osmosis, circula a ideia de que isso que temos chamado 

de satisfação, mas que poderia ser com justiça denominado felicidade, nasce da 

completude proporcionada pela reunião de pessoas mutuamente destinadas. A 

concepção de almas gêmeas e almas irmãs é bastante antiga no Ocidente.  O aspecto 

inovador e indubitavelmente moderno presente em Osmosis encontra-se no anseio pela 

precisão científica. As combinações tecnológicas oferecidas pela criação de Esther 

emergem como meio eficaz de supressão das dúvidas. O amor deixa de ser uma questão 

para tornar-se certeza. Como já apontamos, entre as personagens, os questionamentos 

provocados pelo amor não são de ordem conceitual, mas dizem respeito à experiência 

amorosa, como e com quem vivê-la. Assim, recordamos novamente os apontamentos de 

Beck-Gernsheim e Beck (2018), Giddens (1992) e Bauman (2001) acerca da conexão 

entre a centralidade do indivíduo e a constituição das relações amorosas na 
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contemporaneidade. Beck-Gernsheim e Beck discutem a combinação entre 

individualização e a crescente importância do amor atualmente. O movimento de 

desenlace do indivíduo ante a dissolução dos estamentos, classes e comunidades 

caminhou ao lado do aumento da relevância do amor, buscado como fonte de 

estabilidade. 

 Acreditamos que, no episódio, a comercialização do Osmosis dialoga com a 

individualização no seguinte sentido: uma vez que cabe ao indivíduo a condução de sua 

vida de maneira cada vez mais livre (especialmente quando comparada às coibições 

rijas observadas nas sociedades pré-modernas e mesmo nas sociedades industriais), o 

peso da escolha pode tornar-se um fardo demasiadamente difícil, sobretudo quando as 

escolhas dizem respeito ao amor, domínio tão valorizado. Depender apenas de si na 

tomada de decisões amorosas pode ser extremamente assustador, principalmente quando 

as relações amorosas recebem tantos investimentos e são vistas como caminho para a 

felicidade. Opta-se, então, por algo que parece mais seguro e afim com os valores 

propagados no processo de racionalização, sobre o qual discorremos em capítulos 

anteriores. 

 Dessa forma, os algoritmos matemáticos, representados pela figura da 

inteligência artificial Martin, são responsabilizados por indicar com quem os usuários 

do Osmosis devem relacionar-se. Isso, parece-nos, é mais uma faceta do processo de 

racionalização discutido por Weber. O intento de a tudo dominar por meio da previsão 

alcança a escolha do parceiro. Curiosamente, conquanto os trâmites do Osmosis sejam 

tecnológicos, a aparência de sua funcionalidade guarda algo de mágico e fantástico bem 

demonstrado pela fala de Billie disposta no próximo parágrafo. Tal natureza misteriosa 

intriga os participantes e ajuda a fortalecer a aura transcendental do amor. Isso ocorre 

inclusive por conta do discurso centrado na alma gêmea, essa noção a priori jamais 

explicada e a partir da qual o Osmosis se sustenta. 

 Doravante, com o objetivo de enriquecer a discussão, acompanhemos de forma 

mais detalhada como as relações sociais dos grupos destacados são construídas e como 

o Osmosis opera. Após a sequência de perguntas e respostas com os participantes dos 

testes, a tela é tomada por um enquadramento fechado no braço de Ana que, dentro de 

um tubo transparente, recebe uma dolorosa descarga elétrica. A câmera então voltada ao 

rosto dela mostra uma expressão de dor enquanto a fala de Billie explica que a tatuagem 
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só iria aparecer depois do implante ser engolido. “É uma das funcionalidades mágicas 

do Osmosis”, diz. Após colocar um curativo na altura do pulso da jovem, ele explica o 

funcionamento do serviço: “com a tatuagem, você e sua alma gêmea poderão se 

conectar pelo V-Eternity e alcançar uma osmose emocional total”.  

 Nas cenas seguintes, as palavras ganham vida a partir da conexão entre 

Joséphine e Paul, facilitando a compreensão do que denomina como “osmose emocional 

total”. A câmera, na entrada de um salão iluminado pela luz solar que transpassa 

grandes janelas de vidro, captura a repetição de uma sequência de passos de dança. 

Depois de algumas tentativas fracassadas, Joséphine cai antes de completar o salto. 

Frustrada, retira-se do ambiente para isolar-se em outro cômodo onde apoia o pulso 

esquerdo sobre a barra, deixando à mostra a discreta tatuagem na parte interna de seu 

antebraço, um desenho circular translúcido. Com um movimento do dedo indicador 

sobre a gravura, torna-a mais iluminada. Após um corte, vemos Paul atentar para a 

tatuagem luminosa de seu próprio braço, idêntica à de Joséphine, como se atendesse a 

um chamado dela. Ambos fecham os olhos e outra dimensão ganha as telas. Não mais o 

estúdio de dança onde ela estava ou o escritório em que ele se encontrava, mas um 

fundo completamente negro, alheio à gravidade. Nus, Joséphine e Paul alcançam-se 

mutuamente, beijam-se. O enquadramento recorta partes de seus corpos, pescoço, seios, 

bocas, enfocando a troca de carícias. Depois de um novo corte, ambos aparecem nos 

ambientes em que se encontravam fisicamente, abrindo os olhos num recobrar da 

consciência. De volta ao estúdio, ela aparece revigorada e finalmente acerta os passos, o 

que lhe garante a seleção para apresentações internacionais.  

 Apenas após essa passagem, o título do seriado ganha destaque. Os corpos nus 

de Paul e Joséphine entrelaçam-se flutuando no escuro enquanto a palavra “Osmosis” 

surge letra por letra. O título do seriado e o nome da empresa e do serviço por ela 

oferecido são homônimos, referenciados pelo termo em latim que diz respeito à osmose 

emocional total mencionada por Billie no diálogo com Ana. Conectados pelo V-Eternity 

a partir do acionamento da tatuagem, eles, considerados almas gêmeas, podem 

experimentar a mistura de seus corpos, pensamentos e sentimentos. Na dimensão 

escura, nada mais existe a não ser o casal em uma dança suave capaz de expressar a 

fusão de duas pessoas profundamente envolvidas e completamente alheias à realidade 

física que as rodeia. A osmose possibilitada pelo V-Eternity é a finalidade última do 
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serviço proporcionado pela empresa dos irmãos Vanhove e, segundo Billie, pode 

ocorrer somente entre almas gêmeas. A ideia de amor construída no episódio passa por 

essa fusão vista como restauradora, aludindo à concepção de que os homens são seres 

que só alcançam a completude quando unidos à metade que lhes falta. 

 Posteriormente, em reunião iniciada por Gabriel, outras características do 

Osmosis são reveladas. Na abertura do encontro, o rapaz menciona a importância 

daquele dia para todos os envolvidos e relata brevemente sua história pessoal com Paul 

e Esther. Convencido por Paul, Gabriel largara o emprego para se juntar a eles “nessa 

aventura”. Ao citar o desconforto de seus familiares e amigos com essa opção, justifica-

se dizendo que se há duas pessoas capazes de mudar o mundo, são os irmãos Vanhove. 

 A reunião prossegue. Com a ajuda de uma projeção, Billie explica o 

funcionamento do implante aos participantes do teste que, acomodados em pufes, sofás 

e bancos, formam um semicírculo em uma das salas da empresa. A montagem prioriza a 

alternância de primeiros planos de Billie e dos participantes, que olham atentamente 

para o orador. Salvas de palmas seguem-se às falas, mostrando o entusiasmo dos 

usuários e colaboradores com a inovação tecnológica prometida pela Osmosis. 

 Billie explica que o implante funciona como uma pílula que libera um enxame 

de nanorrobôs no cérebro de quem a ingere. Os robôs minúsculos são programados para 

recuperar os sinais do subconsciente que, decodificados pela inteligência artificial do 

Osmosis, são conectados às redes sociais de todo o mundo para selecionar um único 

perfil. Continua: “O Osmosis vai recriar a imagem que você tem em sua mente sem 

saber. E essa imagem é o rosto da sua alma gêmea”. Ou seja, trata-se de uma tecnologia 

complexa que abarca aspectos neurológicos, robóticos, digitais e de comunicação ao 

unir a decodificação de impulsos cerebrais capturados por pequenos robôs às 

informações compartilhadas em redes sociais. 

 Tão logo a apresentação termina, é aberto espaço para questões. Prontamente, 

um dos participantes levanta a mão e pergunta “esse troço é místico ou científico?”. A 

palavra é dada à Esther que, diante da questão, afirma que o Osmosis não cria, mas 

revela, uma vez que lê os impulsos elétricos e as reações químicas que compõem os 

pensamentos e sentimentos de cada pessoa. Conclui: “Na verdade, o Osmosis não cria 

nada. Ele revela você”. Com isso, ela sugere que a imagem da alma gêmea é, de alguma 

forma, inerente às pessoas. Afinal, cabe ao Osmosis apenas jogar luz sobre uma imagem 
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que jaz codificada no conjunto de pensamentos e sentimentos. Essa concepção conecta-

se à ideia proclamada pelo discurso de Paul no início do episódio, segundo o qual o 

amor é destinado a todos.  

 Enquanto o slogan da concorrente - “Perfect Match, você tem direito ao amor” -

evoca a questão dos direitos, cara às sociedades democráticas modernas construídas 

sobre os pilares iluministas, o discurso da equipe da Osmosis evoca o destino. Os 

direitos políticos, sociais e civis enaltecidos pela revolução francesa e pela 

independência estadunidense espalharam-se no século XIX. No século XX, outra sorte 

de direitos ganhou terreno. Buscados menos por meios revolucionários estrondosos que 

por aquilo que Lipovestky considera a revolução do cotidiano, esse conjunto de direitos 

passou a ser reivindicado no dia-a-dia. “Eis o fenômeno que nos modificou: é com a 

revolução do cotidiano, com as profundas convulsões nas aspirações e nos modos de 

vida estimuladas pelo último meio século, que surge a consagração do presente” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 59). Seguiram-se, assim, o direito ao consumo, ao bem-estar, 

ao prazer e ao amor (colocados no mesmo pacote). Tais direitos, parece-nos, caminham 

em conjunto com a crescente autonomia individual, afrouxados em relação às 

perspectivas coletivas mais amplas. Trata-se sobretudo de aspirações centradas no 

indivíduo, que se torna o núcleo de mudanças que ele espera que recaiam sobre si.  

 O serviço ofertado pelo Perfect Match promete aos usuários o encontro do amor 

a partir de uma interface, conjugando consumo, autonomia individual, amor e 

tecnologia. Tratar o amor como um direito significa aproximá-lo de um conjunto de 

normas referenciais. Ocorre que, como a relação amorosa depende de ao menos duas 

pessoas, não há qualquer garantia de que ela exista, a não ser ao esbarrar em outros 

direitos individuais caros à modernidade. Os avatares, então, emergem como a solução 

do Perfect Match. Se todos têm direito ao amor, ele só pode ser garantido por entidades 

tecnológicas controladas por computadores invisíveis. Por sua vez, o Osmosis assegura 

que “o amor se destina a todos”, retirando o amor do campo do direito para colocá-lo 

como um aspecto do destino, algo para o qual o homem foi supostamente criado 

independentemente das condições de sua existência. 

 A fala de Esther - o Osmosis “revela você” - indica que a manifestação da alma 

gêmea implica a revelação de si. Em outros termos, ao revelar alguém, o Osmosis traz à 

tona seu par, posto que esses dois seres, essas duas pessoas são partes de um mesmo 
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todo. A empresa dos irmãos Vanhove promete a osmose emocional total a partir da 

noção de que todos possuem uma alma gêmea cuja imagem reside no espírito humano, 

pronta para ser decifrada.   

 Em seguida, os participantes dão o consentimento oficial para a realização do 

teste. Nesse momento, os sorrisos e a animação de todos reiteram a excitação com as 

possibilidades oferecidas pelo Osmosis.   

 Retomemos O Banquete, centrados agora no discurso de Aristófanes. Em louvor 

a Eros, ele, o quarto orador da noite descrita por Apolodoro, afirma a falta de percepção 

dos homens acerca do poder do amor. “É ele com efeito o deus mais amigo do homem, 

protetor e médico desses males, de cuja cura dependeria sem dúvida a maior felicidade 

para o gênero humano” (PLATÃO, 2003, p. 20), diz. Inicia o relato de um tempo antigo 

em que a natureza humana era outra. Primeiramente, havia três gêneros, não apenas o 

feminino e o masculino, também o andrógeno. Ademais, a forma humana era inteiriça, 

com o dorso arredondado. Quatro mãos e pernas formavam cada ser que dispunha de 

dois rostos opostos sobre um único pescoço. No topo, uma só cabeça. De tão fortes e 

presunçosos, esses seres escalaram ao céu em uma investida contra os deuses.  

 O atentado contra os deuses foi tomado como sinal de grande arrogância. Eles, 

após refletirem sobre o que deveria ser feito, conceberam uma maneira de enfraquecer 

os homens sem lhes tirar a vida, mantendo com isso as honras e templos que lhes eram 

ofertados. Decidiram, assim, cortá-los em dois, tornando-os mais numerosos e fracos. 

Dessa forma, além de evitar novas escaladas ao céu, ainda multiplicariam as ofertas, já 

que os próprios homens seriam multiplicados. Zeus solicitou a Apolo que, ao cortá-los, 

torcesse os seus rostos para o lado do corte como forma de obrigá-los a contemplar a 

própria mutilação cujo umbigo é a cicatriz. Por essa única abertura no meio do ventre, 

Apolo ligava firmemente a pele repuxada. Algumas das pregas advindas da junção de 

pele foram polidas, outras deixadas, como as que estão à volta do ventre e o próprio 

umbigo. Desde semelhante mutilação, o homem vagou pela Terra, passou a ansiar por 

sua metade 
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 e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao 

outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em 

geral, por nada quererem fazer longe um do outro. E sempre que 

morria uma das metades e a outra ficava, a que ficava procurava outra 

e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo que 

era mulher - o que agora chamamos mulher — quer com a de um 

homem; e assim iam-se destruindo. (PLATÃO, 2003, p.21).  

 

 À busca pela natureza alterada e “ao desejo e procura do todo que se dá o nome 

de amor” (PLATÃO, 2003, p.23). Segundo Aristófanes, o amor, portanto, é a procura 

pela restauração da antiga natureza humana. A busca pelo outro é a busca por si, a 

tentativa de restaurar o todo perdido, de curar uma ferida dolorosa diariamente 

contemplada por seres que receberam o castigo da mutilação. O homem seria feliz se 

realizasse plenamente o amor: 

É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está 

implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, 

em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza 

humana. Cada um de nós portanto é uma téssera complementar 

de um homem, porque cortado como os linguados, de um só em 

dois; e procura então cada um o seu próprio complemento. 

(PLATÃO, 2003, p.22) 

 

 O discurso gira em torno da união, primeiramente, de dois seres separados por 

Apolo, mas não é exclusiva a eles, pode ser guiada pelo gênero (feminino, masculino ou 

andrógeno) quando há a necessidade de buscar a metade que não seja aquela 

originalmente apartada, como ocorreu logo após o corte ordenado por Zeus.  

 Estabelece-se a noção de incompletude. O homem é apresentado como um ser 

amputado e o amor é justamente o desejo e a busca pela unidade. Quando há o encontro 

com a metade perdida, o destino dos que insistem na fusão de outrora é a inércia e a 

morte. Ao citar, ainda que brevemente, a destruição oriunda da união entre duas 

metades, o discurso de Aristófanes sugere a tragédia advinda da impossibilidade de 

reunir dois seres. O homem teve sua natureza modificada. Conquanto anseie pela 

totalidade primitiva, esta lhe é vedada e os que insistem em realizá-la pagam com a 

vida.  
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 Não há qualquer menção à expressão “alma gêmea” na fala de Aristófanes, que, 

diferente do que muitos afirmam, não pode ser encarada como o discurso por excelência 

sobre o tema. Antes, podemos afirmar que ela contém bases e noções que, desdobradas 

e modificadas, ressoaram no tempo e ganharam características específicas em outros 

períodos, abrindo espaço para que surgisse aquela noção. A ideia original do homem 

incompleto dividido em dois relatada por Platão teve terreno particularmente fértil na 

literatura romântica, unindo-se à noção de alma propagada pelo cristianismo. 

Consequentemente, a metade complementar já não poderia ser um tipo genérico que 

respeitasse somente o gênero feminino, masculino ou andrógeno original. Na tradição 

cristã, a alma é única.  

Conforme a ideia de indivíduo ganhou força no Ocidente, somada à concepção 

cristã de alma, as metades passaram a ser encaradas como seres singulares e 

insubstituíveis. Apenas uma pessoa, uma alma, seria o complemento de outra 

igualmente única. Por isso, trata-se da “pessoa certa” e de nenhuma outra.   

 Isaiah Berlin, diante da difícil tarefa de definir o Romantismo, levanta 

características capazes de dar a dimensão da complexidade e variedade do movimento 

romântico:  

O Romantismo é o primitivo, o ignorante, é a juventude, a 

exuberante sensação de vida do homem natural, mas também é 

palidez, febre, doença, decadência (...), a própria Morte. (...) É a 

plenitude vigorosa e confusa e a riqueza da vida (...), a 

multiplicidade inexaurível, a turbulência, a violência, o conflito, 

o caos, mas também é a paz, a união com o grande “Eu”, a 

harmonia com a ordem natural, a música das esferas, a 

dissolução no eterno espírito que tudo contém. É o estranho, o 

exótico, o grotesco, o misterioso, o sobrenatural, as ruínas, o 

luar, castelos encantados, trombetas de caça, elfos, gigantes, 

grifos, cascatas, o velho moinho no Floss, as trevas e os 57 

poderes das trevas, fantasmas, vampiros, o terror sem nome, o 

irracional, o indizível (BERLIN, 2015, p. 42-43). 

 

  A pluralidade da acepção defendida por Berlin é tamanha que nos leva a 

questionar se há algo que o Romantismo não abarque. Por outro lado, a força dessa 

definição coloca-nos diante do espírito romântico, de sua energia e contradições. Nicola 

Abbagnano, por sua vez, oferece uma definição mais uniforme: 
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O movimento filosófico, literário e artístico que começou nos 

últimos anos do século XVIII, floresceu nos primeiros anos do 

séc. XIX e constituiu a marca característica desse século. O 

significado comum do termo romântico, que significa 

sentimental, deriva de um dos aspectos mais evidentes desse 

movimento, que é a valorização do sentimento (...) Nos 

costumes, o amor romântico busca a unidade absoluta entre os 

amantes. (ABBAGNANO, 2002, P. 862). 

 

 A busca da “unidade absoluta entre os amantes” mencionada por Abbagnano 

dialoga com a noção de restituição de uma unidade porventura perdida que ecoa em 

obras românticas a partir de alguns caminhos, como a exacerbação da nostalgia e a 

predileção pelo retorno à infância, à natureza e à antiguidade greco-romana, mas 

também pelo caminho do encontro de um par perfeito, um amante com quem não haja 

menos do que completude. Semelhante busca é frequentemente causa de grandes 

tragédias, como em Os sofrimentos do Jovem Werther (2006), para citar o berço 

romântico alemão
177

. Mas reside em As afinidades eletivas (2014) uma proposta 

particularmente interessante, na qual o amor é posicionado entre a razão e a emoção, 

entre a escolha e a propensão natural, as afinidades. Neste, em diálogo entre Charlotte, 

Eduard e o capitão, fica claro o peso das condições naturais, expressas por meio da 

alusão à Química, em conjunto à importância da escolha. Vejamos alguns trechos, 

iniciando por uma fala do capitão:  

aquilo que designamos por calcário é de fato uma terra cálcica 

mais ou menos pura, intimamente ligada a um ácido fraco que 

conhecemos sob a forma gasosa. Se colocarmos um pedaço 

desse mineral em contato com uma solução de ácido sulfúrico 

diluído, ele se prenderá à cal e, associado a ela, aparecerá na 

forma do gesso, ao passo que o ácido, fraco e gasoso, escapará. 

Aqui se veem uma separação e um novo composto; acreditamos 

então que o emprego do termo afinidade eletiva está justificado, 

pois temos a impressão de que uma relação foi realmente 

favorecida, de que houve uma escolha em detrimento de outra 

(GOETHE, 2014, p. 31).   

                                                           
177

No fervor dos debates iluministas, a burguesia alemã recruta os artistas e intelectuais que impulsionam 

o movimento que seria conhecido como Romantismo e, mais tarde, se alastraria pelo Ocidente: “a 

imaginação transporta-se de preferência a imagens do passado alemão, da Idade Média feudal sob os seus 

aspectos pitorescos e poéticos: fortalezas, catedrais, cavaleiros, castelãs, trovadores, formosos pajens, 

duelos, torneios, raptos, aventuras. Sonha-se com o amor cavaleiresco, com a devoção católica. Na vida 

quotidiana, é uma torrente de sentimentalidade, de sensibilidade, de pieguice, o reino de um entusiasmo 

fácil e de uma não menos fácil melancolia, aliás capaz de se alçarem bruscamente às resoluções 

extremas” (BIANQUIS, 1960, p. 236).  
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 Seguido pela resposta de Charlotte: “Neste ponto eu jamais identificaria uma 

escolha; percebo no máximo uma necessidade natural, pois no fim das contas trata-se de 

uma questão de oportunidades. A ocasião determina a relação (...)” (GOETHE, 2014, p. 

31). Em outra fala dessa personagem, há, em um jogo de palavras, o elogio ao gesso, 

que, acabado (engessado), não estaria sujeito às ligações - termo também lido como 

relações -, diferentemente de outros seres e elementos suscetíveis de adversidades: “O 

gesso tem boas perspectivas diante de si, está pronto e acabado, constitui um corpo e 

nada lhe falta. Mas o ser que foi expulso enfrentará adversidades até o dia em que 

retorne lá de cima” (GOETHE, 2014, p. 31).  

Nessa obra, as relações abarcam sentidos de falta e completude, estabelecidas na 

tensão entre eleição individual e inclinação natural, lembrando-nos das ligações 

químicas nas quais os átomos procuram estabilidade por meio da doação ou 

compartilhamento de elétrons. Ainda que o modelo atômico adotado atualmente seja 

uma novidade em relação ao livro, escrito por Goethe em 1808, seu aspecto importante 

para nosso estudo reside na capacidade de permitir o acesso a essa ideia que aproxima 

os homens de elementos químicos com maior ou menor propensão natural de ligação 

(relação) com outros elementos (pessoas). Aí estão contidos indícios do movimento que 

retira as noções de relação e completude do aspecto mitológico e puramente emocional. 

Por meio de hipóteses que aproximam relações entre pessoas e ligações entre compostos 

químicos, o livro permite-nos conhecer uma novidade do período ao dar ao 

relacionamento amoroso características que podem ser apreendidas pelas ciências da 

natureza, cujo modelo sistematizado de estudo estava em franca expansão, condição 

para o desenvolvimento tecnológico conhecido na atualidade. Assim, vemos na 

discussão de Charlotte, Eduard e o capitão, ideias que unem o pensamento científico e o 

amor. Séculos depois, desdobramentos dessas ideias, ainda incipientes em Goethe, são 

encontrados em O teste.  

 No primeiro episódio de Osmosis, a grande promessa da invenção de Esther é 

garantir o encontro do par amoroso
178

 a todos os usuários do implante desenvolvido por 

                                                           
178  A ideia da união restauradora entre duas almas é também desdobrada em inúmeras produções 

audiovisuais conjuntamente à concepção de destino. Em diversos filmes, séries e telenovelas, a alma 

gêmea aparece como parte dos fatos aos quais as pessoas estão sujeitas independentemente de sua 

vontade e encontrá-la é uma virada determinante na vida das personagens. Os dramas e comédias 

românticos são especialmente expressivos nesse sentido. A fórmula do encontro profundamente ansiado 

com a “pessoa certa” é frequente em Hollywood e já rendeu grandes bilheterias. Lembramos Love Story 
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ela e pelos demais membros da equipe, entrelaçando avanços tecnológicos e a noção de 

alma gêmea, que ganha, assim, novos tons. Paul e Joséphine exemplificam a relação 

dessas almas cujo expoente mais significativo reside na conexão via V-Eternity. Ambos 

renunciam à consciência no plano físico, aproximam-se suavemente, nus, em um 

ambiente completamente escuro, alheio ao mundo que conhecemos. Unem-se por um 

beijo. De volta à consciência, parecem revigorados e fortalecidos. Ainda que 

compartilhem um apartamento e levem uma vida juntos, é por meio do V-Eternity que 

têm essa forma sui generis de conexão. Os encontros profundos e restauradores ocorrem 

na dimensão escura e de gravidade relativa promovida pelo Osmosis. À luz da filosofia 

platônica expressa pelo discurso de Aristófanes, o fortalecimento oriundo dessa conexão 

sugere o retorno a uma forma humana completa e harmônica revivida graças aos 

recursos tecnológicos.  

 De volta ao fluxo do episódio, um detalhe merece ser mencionado ao 

retornarmos à cena da reunião entre colaboradores e usuários. O plano aberto mostra 

Paul retirando algo do bolso traseiro no início da apresentação de Billie, provavelmente, 

seu celular ou aparelho do gênero. Em seguida, avisa a Gabriel que precisa ir e pede que 

ele o substitua. Sai apressadamente sob os olhares surpresos dos demais colaboradores. 

Finalizada essa sequência, ele aparece na cabeceira de uma mesa em companhia do 

pequeno grupo de investidores em um salão luxuosamente adornado. A reunião que se 

segue tem o objetivo principal de discutir o cargo de Paul em relação ao investimento 

disponibilizado. Enquanto ele senta em uma das pontas da mesa, a representante dos 

investidores senta na outra. Ela explica os alertas do grupo, expõe a preocupação dos 

investidores quanto à condução de Paul e menciona o pedido de adiamento do teste beta 

diante de problemas com a Academia de Medicina e com o Comitê de Ética, 

abandonado por metade de seus membros provavelmente graças às dissonâncias com 

relação ao Osmosis. Sem demonstrar sinais de abatimento, ele afirma que esse é um 

bom sinal: “nenhuma nova tecnologia mudou o curso da história sem oposição”, diz. 

Então, acusa as personagens dispostas na mesa de “nos abandonar”. O uso da primeira 

                                                                                                                                                                          
— Uma História de Amor (1970) e Escrito nas estrelas (2001). Fora do cinema, o seriado televisivo How 

I met your mother (2005-2014) e telenovelas como O Clone (2001) e Alma gêmea (2005) são igualmente 

exemplos da lista interminável de produções em que a felicidade sinalizada pelo happy end advém da 

reunião de pessoas mutuamente destinadas.    
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pessoa do plural reforça a percepção de que as figuras dos irmãos Vanhove confundem-

se com a empresa, formando um aglomerado com fronteiras débeis, pouco delineadas.  

 A representante dos investidores rebate-o, ao afirmar que o grupo não teria 

nenhuma intenção de abandonar o Osmosis, mas sim Paul. Com isso, pedem que ele 

deixe o posto de diretor executivo por conta de sua incapacidade de assumir 

compromissos. Alterado, o protagonista contesta as afirmações dos investidores e 

salienta o envolvimento com o projeto ao dizer que sua equipe está prestes a mudar a 

vida de milhões de pessoas. Ele levanta da cadeira depois de receber o aviso conclusivo 

de que os ativos da empresa seriam congelados e, ao escutar que tudo estava acabado, 

rebate dizendo que estava “apenas começando”, em uma nova demonstração de que a 

administração da empresa é vista como parte do seu domínio pessoal.  

 Na sala de reunião, um grande lustre dourado pende sobre a mesa comprida 

centralizada entre colunas de mármore e cortinas vermelhas aveludadas. Assim como no 

ambiente virtual comercializado pelo Perfect Match, os elementos arquitetônicos e a 

mobília desse salão remetem ao clássico. Por outro lado, o espaço ocupado pela jovem 

Osmosis (que parece se enquadrar nos moldes de uma startup) remete ao moderno, ao 

novo. Desse modo, constrói-se um paralelo apoiado na oposição entre o antigo - 

representado tanto por um tipo de aplicativo de encontros que os colaboradores da 

Osmosis pretendem que seja superado quanto pelo grupo de investidores que retira os 

investimentos de Paul - e o novo - representado pela Osmosis. Afirmações que veiculam 

a ideia de que o Osmosis mudará o mundo despontam em alguns momentos do 

episódio, compondo uma atmosfera que aponta para a superação do antigo, do velho, 

em nome das possibilidades de uma nova tecnologia que aponta para o futuro. 

Curiosamente, a noção de futuro projetada pela empresa bebe na antiquíssima 

concepção de incompletude/completude. A ideia é que a garantia de encontrar a alma 

gêmea é a garantia da felicidade proporcionada pela completude, pela fusão entre dois 

seres que, apartados, viveriam incompletos. Os elementos estéticos do episódio colocam 

as chaves velho/novo e clássico/moderno em tensão, ajudando a criar uma composição 

que aponta para o passado como um tempo incapaz de propiciar a felicidade que 

residiria, graças ao Osmosis, em um futuro muito próximo.  
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Aqui, Paul retorna à Osmosis e solicita o acionamento da cláusula de rescisão 

dos acionistas sem comunicar a Gabriel as demais opções oferecidas pelos investidores. 

Com isso, mantém-se na direção da empresa. Em sua sala, dispostas em uma estante de 

vidro, esculturas coloridas mostram casais em abraços profundos, rememorando a 

representação de Cupido e Psiquê de Antonio Canova, enquanto uma versão inspirada 

em O Nascimento de Vênus de Botticelli desponta em uma das paredes, somando 

elementos relacionados ao amor. As esculturas e o quadro são leituras modernas de 

obras clássicas, alusões à proposta do Osmosis, por sua vez, uma versão moderna e 

tecnológica da noção de alma gêmea. O quadro é especialmente interessante nesse 

quesito, pois é formado por pequenos quadrados e retângulos de diferentes cores, tais 

como os pixels das imagens digitalizadas veiculadas por computadores, videogames e 

outros aparelhos do gênero. Nasce assim uma nova Vênus, fruto de sopro e espuma 

digitais. 

 Esther entra na sala. Comunicam-lhe a situação com os acionistas e Paul 

questiona se ela pode finalizar o teste em um mês. Diante da resposta negativa da irmã, 

ele pergunta a Gabriel quanto tempo teriam caso vendessem a casa de sua mãe. Esther 

fica nervosa, argumenta contrariamente, pontua a importância do ambiente familiar para 

o despertar da mãe. Numa atitude manipuladora, Paul retruca, reforçando a necessidade 

de completar o teste em um mês para evitar a venda da casa. Esther e Gabriel, por seu 

turno, recordam a importância da segurança no procedimento ao mencionar a ampliação 

do tempo de conexão com o experimento e o lançamento. Graças ao número de 

participantes, o sistema precisaria se adaptar à conexão interrupta com os implantes. 

Nesse momento, uma melodia suave invade a cena. Paul, então, aproxima-se da irmã, 

pede para que ela o olhe e pergunta se recorda do que disse quando sua mãe adoeceu. 

“Esther e Paul contra o mundo?”, ela pergunta. Ele repete: “Esther e Paul contra o 

mundo”. Por fim, ainda com os olhares cruzados, acordam que a finalização do teste 

seria feita dentro de dois meses.  

 Esther retorna ao hospital e, em diálogo com Martin, revela suas intenções 

pessoais por trás do desenvolvimento do Osmosis: encontrar um usuário com uma rede 

TR-3 igual a de sua mãe. Com isso, pretende recuperar a memória perdida e curar a 

enferma. Semelhante propósito e os perigos dele advindos ficam claros com o 

desenrolar do episódio e não escapam daquilo que mencionamos anteriormente, a 
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expectativa de que o Osmosis seja capaz de solucionar problemas que afetam 

profundamente as personagens. Tal solução reside no amor exato e restaurador. Exato, 

porque resulta da combinação de dados recolhidos por nano robôs e lidos por uma 

Inteligência artificial, processo que procura eliminar os erros e enganos característicos 

das ações humanas. Restaurador, porque torna completo aquele que estava mutilado. Na 

busca da protagonista pela cura do irmão e da mãe reside a metáfora do Osmosis: a cura 

pelo amor que completa, inteira, integra. 

 Ainda que os usuários do Osmosis mantenham, em última instância, a liberdade 

de escolha, como debatemos anteriormente, perdem a autonomia de decisão ao entregar 

a capacidade de gerir a própria vida a um serviço tecnológico. Na busca pela exatidão, 

na procura pelo controle, investem o Osmosis da capacidade de encontrar o parceiro 

“certo”. Habituadas aos aplicativos de relacionamento, as personagens voltam-se às 

promessas do Osmosis. No Perfect Match, a compatibilidade entre os usuários é, tudo 

indica, calculada por algoritmos de forma a oferecer suporte matemático às escolhas. No 

Osmosis, os usuários tampouco ficam sujeitos aos riscos de suas próprias decisões, uma 

vez que se apoiam nos apontamentos da invenção de Esther. Seja no Perfect Match ou 

no Osmosis, é dada à ciência, especialmente à tecnologia, a faculdade de acertar, de 

diminuir os erros e de tornar a vida mais planejada e menos assustadora. Por meio do 

cálculo científico, busca-se a objetividade, a assertividade no amor. 

 Na cena seguinte, Joséphine e Paul flutuam mais uma vez na escuridão do V-

Eternity em um encaixe corporal perfeito. A opção pela extensão temporal do plano 

aberto inicial somada à melodia tranquila e ao movimento lento e contínuo das 

personagens produz a impressão de que tal dimensão desconhece o tempo. O nome - V-

Eternity – coopera em favor dessa percepção, afinal a eternidade manifesta no termo 

inglês diz respeito à duração sem princípio nem fim. No quesito espacial, não há 

qualquer delimitação que indique limites. Tal como o tempo, parece não ter começo ou 

fim. Dessa forma, o V-Eternity expressa o caráter eterno das almas gêmeas, construídas 

no episódio sem indicações acerca da sua origem e destino. Aponta ainda que o 

encontro restaurador entre Joséphine e Paul está acima das leis físicas que regem o 

mundo.  

 No V-Eternity, as falas das personagens são proferidas sem qualquer 

movimentação labial. Parece que a afinidade dos corpos e almas é tamanha que a 
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comunicação não carece da linguagem verbal. Ainda assim, falas de motivação de 

Joséphine alcançam Paul, que desperta em uma das salas da empresa. Seu relógio de 

pulso marca 11 horas e 15 minutos. É noite. O lugar parece não ter mais ninguém, a não 

ser Esther, que atravessa um corredor rumo ao banheiro. Ela toma banho, deita-se em 

uma cama de solteiro e veste os óculos do Perfect Match enquanto as luzes do ambiente 

são apagadas automaticamente, o que reforça a hipótese de que ela mora na empresa.  

 Na manhã seguinte, Gabriel adentra a sala de Paul e recebe a notícia de que 

tiveram sinal verde do Comitê de Ética e do Ministério. O protagonista troca de roupa 

sinalizando que passara a noite ali, ao passo que Gabriel lhe informa das urgências 

financeiras da empresa, aconselha o adiamento do teste e a busca por novos 

investidores.  Paul não apenas nega essa possibilidade, como também divulga uma 

gravação ao vivo centrada no anúncio de que o Osmosis estaria acessível a todo o 

público em um mês.  

 Sentado diante da mesa de trabalho, olhando diretamente para a lente que 

captura imagens suas, articula o seguinte: “Conversamos muito nas últimas semanas 

sobre a minha empresa, Osmosis, e sua tecnologia. Mas a Osmosis é mais do que mera 

tecnologia: é uma revolução. Há décadas, permitimos a tecnologia em nossa vida 

particular e nossos corpos. Nós lhe confiamos nossos segredos, nossos prazeres, nossas 

memórias. E a tecnologia começou a mudar nosso destino, às vezes para melhor, às 

vezes para pior. Mas ela nunca mudou nossa natureza humana. A Osmosis vai mudar 

profundamente a humanidade, pois vai permitir a cada um de nós alcançar o objetivo 

maior: ser feliz”. Com isso, sinaliza novamente a união entre o amor, compreendido a 

partir da noção de alma gêmea, e a felicidade cujo caminho reside na tecnologia do 

Osmosis. 

 A sequência do anúncio é montada a partir do revezamento de cenas com dois 

enfoques. O primeiro, nos espectadores e nas telas reprodutoras do vídeo de Paul. O 

segundo, na gravação da mensagem. Colaboradores da empresa, usuários, transeuntes e 

uma das acionistas acompanham a gravação em telas de celulares, computadores e em 

grandes painéis dispostos na fechada do edifício da Osmosis, às margens do Sena. A 

disposição das telas mostra o sinal de transmissão direta no lado superior esquerdo e o 

número de espectadores do anúncio no lado inferior direito, apontando para um 

crescimento exponencial destes.  
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 O impacto do vídeo é imediato e Esther e Gabriel logo questionam a atitude de 

Paul que, por sua vez, revela a decisão de hipotecar a casa da família. Furiosa, Esther sai 

da sala. Nesse momento, após o corte, iniciam-se as cenas voltadas aos preparativos 

para a ingestão do implante, entremeadas por tomadas centradas no encontro dos irmãos 

após o desentendimento gerado pelo anúncio.  

 Através do espelho do lavabo, em nova alusão ao reflexo - recordando aquela 

contida na leitura de A Branca de Neve -, Esther percebe a aproximação de Paul. 

Primeiramente, lança a ele um olhar raivoso, depois, volta os olhos para o chão, como 

se não conseguisse encará-lo diretamente. Ele, também através do reflexo do espelho, 

pede desculpas, explica a falta de opções; reitera que hipotecou a casa pela irmã, para 

proteger sua criação. Então, pergunta a causa de sua recusa a ser feliz. “Tome a pílula e 

encontre sua alma gêmea”, fala próximo à orelha de Esther. Ela retruca com uma 

expressão facial pesada e a voz um pouco triste, “Já tenho duas almas gêmeas que 

tomam todo meu tempo”, em alusão a sua mãe e ao irmão. Ele apoia a testa na têmpora 

dela, expressando não apenas a grande intimidade entre eles como também seu próprio 

pesar diante da situação. 

 A invenção de Esther e a gestão de Paul, bem como as relações de ambos 

enquanto colaboradores da Osmosis, são permeadas por suas relações familiares. Diante 

do espelho, os irmãos refletem-se mutuamente. A imagem de um revela o reflexo do 

outro e vice-e-versa. Não por acaso, Esther caracteriza o irmão como sua alma gêmea, 

tampouco por acaso ambos repetem a frase “Esther e Paul contra o mundo” afirmando a 

contiguidade da dupla. A intimidade entre ambos pode ser também apreendida pela 

frequência de toques longos e significativos. A busca pela integração e o pensamento do 

tipo “nós” e “eles” presente na fala dos irmãos aponta para a tentativa de construção de 

uma unidade a despeito do restante do mundo e, portanto, aproxima-se da lógica guia do 

Osmosis. Associamos essa predileção por relacionamentos nucleares, vistos enquanto 

fonte de significado e sentido, com uma característica das sociedades contemporâneas 

nas quais redes amplas e entidades sociais organizadoras - ao exemplo das classes 

sociais - são enfraquecidas e abrem espaço para relações entre poucas pessoas fechadas 

em pequenos núcleos. 
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 Terminada essa passagem, o episódio retoma os preparativos para a ingestão do 

implante. Os doze novos usuários aparecem dispostos em volta de uma grande mesa ao 

passo que o décimo terceiro participante do teste, o substituto Niels, aguarda em um 

banco à parte, esperando ansiosamente alguma desistência. Uma a uma, as personagens 

retiram os curativos de seus pulsos, locais em que foram marcadas as tatuagens. Esther, 

Paul, Billie e Gabriel acompanham o início do teste. Um sachê de água e uma pequena 

caixa preta com o implante são dispostos na frente de cada participante. Alguns pegam, 

giram e observam a pílula azul e rosa. Durante alguns segundos, ninguém a engole, até 

que Harmony dá o primeiro passo. Todos a olham cheios de expectativas. Ela estica o 

braço sobre a mesa e mostra a tatuagem, até então imperceptível, tornar-se luminosa. Os 

demais participantes passam a ingerir suas respectivas pílulas. Ana demora um pouco 

mais do que os demais, mas também toma o implante. Uma salva de palmas segue o 

feito. 

 Das pessoas da sala, apenas duas não demonstram animação, Niels, que acredita 

estar fora do teste, uma vez que não houve nenhuma desistência, e Esther, que se mostra 

alegre em um único momento do episódio, nas memórias de sua infância. No restante, 

tem sempre a expressão fechada. Antes que as palmas terminem, um dos participantes, 

Marceau, começa a respirar profundamente, segurando a cabeça como quem se sente 

mal. De repente, cai da cadeira, causando grande alerta. No chão, trêmulo, pede que 

retirem aquilo de sua cabeça. Apesar do susto advindo do impacto da queda de 

Marceau, Billie configura o ocorrido como um ataque de pânico. O quase imediato 

enfoque da câmera em Niels mostra-lhe sorridente com a nova chance de experimentar 

o Osmosis. 

 Os participantes do teste saem da empresa em festa. Niels encontra a mãe na 

porta do prédio, mostrando-lhe o braço como um sinal de sua alocação no processo. 

Eles se abraçam felizes. Ao fundo, barcos cruzam o Sena em um dia ensolarado. Em 

seguida, uma tomada panorâmica mostra algumas construções parisienses, 

especialmente a Torre Eiffel, delimitando definitivamente o lugar onde se passa a trama. 

 Em local reservado da empresa, Esther recebe as últimas atualizações sobre as 

redes cerebrais dos participantes do teste, empenhando-se no projeto de curar a mãe, 

quando a voz da inteligência artificial Martin começa a falhar. Não demora até que 
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Swann peça ajuda para solucionar um problema de segurança que, segundo diz, fora 

gerado pelo agravamento dos ataques após o anúncio de Paul. 

 Esther manuseia apressadamente a interface alocada na bancada cuja parte 

superior dispõe de uma tela interativa, espécie de computador horizontal de grandes 

proporções. Tão logo é notificada sobre os danos causados na CPU, nega rispidamente a 

oferta de Swan para realizar a reinicialização necessária, deixando ainda mais claros 

traços de seu comportamento reservado. Com exceção de seus irmão e mãe, ela não 

estabelece relações profundas com as personagens. Nesse sentido, ressoa a fala da 

protagonista que caracteriza os familiares como suas almas gêmeas. Eles são, 

figurativamente, o mundo de Esther. A intenção de salvá-los (a mãe da doença e Paul de 

um problema não revelado) ressoa nos bastidores do desenvolvimento do Osmosis. Ao 

salvar os familiares, ela procura salvar a si própria e a completude que reside nas 

dinâmicas familiares. Nesse sentido, retomamos as memórias da piscina mostradas à 

mãe inconsciente. Paul salvava a irmã de um pretenso afogamento. Quando adultos, ela 

desenvolve o Osmosis e salva o irmão de um mal não especificado. Entretanto, Paul 

segue salvando Esther, uma vez que o salvamento de um implica o do outro. Se eles são 

uma unidade, a perda de uma das partes resulta no sofrimento e na incompletude da 

outra. 

 Nos momentos finais do episódio, acontecimentos paralelos tomam a tela. O 

primeiro deles ocorre com Paul. Ele abre a porta de seu apartamento com uma garrafa 

em mãos. Pega duas taças e estoura a champanhe enquanto chama por Joséphine. Como 

não escuta resposta, passa a andar pelos cômodos pouco iluminados à procura dela. 

Uma música tensa começa a ser reproduzida enquanto ele encontra algumas roupas 

femininas espalhadas no chão. A fotografia ganha tons prioritariamente vermelhos e 

negros, manifestação das emoções intensas que assolam o protagonista. Por fim, ele 

encontra um bilhete sobre a cama com os dizeres “Não me procure”. O enfoque no 

papel segurado por Paul é, depois, voltado para frente. Nesse momento, metade de sua 

face é iluminada ao passo que a outra é sombreada. A iluminação empregada na cena 

dialoga com a ideia de metades e oferece mais indícios acerca da noção de alma gêmea 

construída no episódio. A obscuridade de uma parte do rosto de Paul pode ser causada 

pelo sumiço de Joséphine, sua metade. Outra leitura, um pouco mais ampla, mas não 

contraditória em relação à primeira, indica que o desaparecimento da companheira do 



258 

 

      

 

protagonista evidencia a falta que reside nele. A parte deixada na sombra é sinal do 

vazio provocado pela falta.  

 É também nos momentos finais do episódio que as imagens das almas gêmeas 

dos novos usuários do Osmosis são apresentadas. Em atividades cotidianas, os 

participantes do teste beta são surpreendidos pela seguinte mensagem: “Bem-vindo ao 

Osmosis. Seu implante cerebral está conectado e nos enviou seus dados. Estamos 

prontos para lhe apresentar sua alma gêmea. Feche os olhos. O rosto aparecerá em 

alguns segundos”. Três participantes fecham os olhos. “Está pronto para descobrir o que 

é verdadeiramente o amor?”, a voz pergunta. As personagens, então, abrem grandes 

sorrisos e, em seguida, a imagem da alma gêmea de Niels irrompe na tela. No mesmo 

fundo negro do V-Eternity, pontinhos dourados inicialmente desordenados ganham a 

forma de um rosto feminino. Depois de enfocado o largo sorriso de Niels, o episódio 

termina com o título Osmosis em letras brancas sobre um fundo preto. 

 Por fim, recuperaremos a cena da chegada de Paul no apartamento sem 

Joséphine, pois ela aponta a existência de um problema. A comemoração frustrada 

indicada pelo champanhe justamente no dia de lançamento do Osmosis é um 

contraponto à alegria compartilhada pelos usuários e membros da empresa diante da 

revelação das almas gêmeas e indica uma adversidade à proposta dos irmãos Vanhove. 

Essa impressão é ainda acentuada porque ocorre com o primeiro casal formado graças à 

tecnologia desenvolvida por Esther. A ausência de Joséphine, a tensão e o nervosismo 

característicos da cena apontam que algo destoa da felicidade prometida. 

 Podemos conjecturar tratar-se de um sinal de que o desejo de completude a 

partir do qual Osmosis se levanta não pode ser atendido. Simmel (1993) trata da questão 

da dinâmica do amor, que parte da autossuficiência interna gerada por um objeto 

exterior. A autossuficiência, assim, é originada de movimentos interiores e exteriores.  

O amor é sempre uma dinâmica que se gera, por assim dizer, a partir 

de uma auto-suficiência interna, sem dúvida trazida, por seu objeto 

exterior, do estado latente ao estado atual, mas que não pode ser, 

propriamente falando, provocada por ele; a alma o possui enquanto 

realidade última, ou não o possui, e nós não podemos remontar, para 

além dele, a um dos movens exterior ou interior que, de certa forma, 

seria mais que sua causa ocasional. (SIMMEL, 1993, p.127) 
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 Essa dinâmica relaciona-se ao caráter especial do amor, percebido pelo autor, 

que o torna ligado à unidade que engloba a vida. O sentimento amoroso é mais 

conectado a tal unidade do que outros por ter a existência vinculada ao movimento do 

homem para aquilo que lhe é exterior. Implica na transcendência de si e na busca pelo 

mundo que se torna interessante e desejável ao espírito. O excerto acima revela que a 

suficiência interna é trazida por um objeto exterior, mas seguindo os aspectos da teoria 

de Simmel, esse não precisa (nem pode) ser necessariamente possuído. Como 

discutimos em capítulo anterior, o objeto amado, caso seja uma pessoa, não se trata da 

pessoa em si, mas da representação criada por quem a ama. Assim, no espírito, o objeto 

é uma ideia que revela mais quem a criou do que a fonte de sua inspiração. 

Consideramos que o ser amado pode gerar autossuficiência ao que ama não na 

qualidade de uma pessoa de carne e osso, mas na de uma ideia que reside apenas no 

espírito do apaixonado e que é constantemente colocada à prova pela realidade. O amor 

é, assim, um ter e não-ter concomitantes. O espírito, ainda que o desejo o chame para 

fora, não pode possuir outra pessoa, tampouco deixar-se possuir. Parece-nos, dessa 

maneira, que o movimento do espírito é muito mais importante do que a inalcançável 

completude. 

 Se tomarmos o avanço da individualidade no mundo moderno, torna-se ainda 

mais complicada a conciliação da osmose prevista pela tecnologia de Esther com a 

questão do indivíduo. O desejo de completude manifesto no episódio O teste, que 

abarca a noção de metades apartadas, pode ser lido como desdobramento da ligação do 

amor com a unidade discutida por Simmel a partir de movimentos interiores e 

exteriores. Tomemos a cena final do episódio, em que o Osmosis indica uma imagem, 

um rosto feminino que já residia nos pensamentos de Niels, como parte dele. Essa 

figura é conhecida de alguma forma pelo jovem, conquanto ele não tenha clareza disso. 

Ocorre que, na trama, não são previstas dessemelhanças entre a imagem da pessoa e a 

pessoa. Pelo contrário, é como se a memória da alma gêmea residisse em latência no 

espírito de todos. Memória essa incontestável, perfeita, inequívoca, exata. O amor é ter 

o outro porque o outro é visto como uma parte de si, a tal metade perdida. 
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 As questões da imagem e da memória são, contudo, problematizadas nas cenas 

em que Esther recorda o passado com sua mãe. O espelho trêmulo indica uma 

incongruência no próprio reflexo e questiona as recordações e a veracidade das imagens 

mostradas à enferma. No episódio, as memórias da infância dos irmãos são transmitidas 

por um dispositivo tecnológico como imagens gravadas, ao exemplo de um filme. Não 

podemos saber se essas imagens foram realmente gravadas por uma filmadora ou se 

extraídas da memória das personagens e armazenadas em dispositivos. Sabemos que 

elas são sutilmente questionadas e trazemos esse questionamento para o rosto da alma 

gêmea delineado pelo Osmosis. Talvez exista aí uma crítica à ideia de que todos têm 

uma imagem inequívoca de suas almas gêmeas. Talvez exista espaço para pensar que a 

imagem capturada pelo Osmosis não é tão genuína e pura como previsto. Isso pode 

ocorrer não apenas por problemas na leitura realizada pela tecnologia de Esther, mas 

pelas lacunas e invenções inerentes ao pensamento humano. Espera-se exatidão de algo 

que não pode ser exato por ser humano. A leitura do Osmosis não pode garantir o rigor 

inquestionável esperado pelos usuários, pois as imagens, percepções e sentimentos não 

têm tamanha rigidez. Pelo contrário, são fluidos, mutáveis, trêmulos e embaçados. 

 Ademais, conquanto o homem esteja inserido na dinâmica de procura pelo que 

lhe é exterior, imaginar a osmose prometida pelo V-eternity não implicaria a falência do 

indivíduo? No momento em que o indivíduo está mais atomizado do que nunca antes na 

História ocidental, a busca por algo que lhe ofereça um escape dessa autonomia que é ao 

mesmo tempo desejada e temida não surpreende. Essa busca torna-se uma jornada 

tecnológica com vistas à anulação do erro que existe enquanto possibilidade em 

qualquer escolha e é contraditória na medida em que a esperança de encontrar o 

preenchimento para a falta acaba por revelar a impossibilidade de fazê-lo. O projeto da 

Osmosis apresenta sinais de tensão na cena da chegada de Paul ao apartamento e levanta 

questões sobre a promessa de cura existente desde a criação dessa tecnologia por Esther. 

Onde há necessidade de curar, há doença. Não sabemos nada sobre a doença de Paul, 

mas sabemos do vício de Niels, impulsionado pelo abandono do pai e pelo acesso à 

pornografia facilitado pela rede de internet. Não reside aqui uma crítica à frouxidão dos 

laços expressa pelo casamento desfeito e a distância entre Niels e seu pai? Não há 

igualmente uma crítica à tecnologia reafirmada em outros momentos do episódio por 

meio da condenação dos serviços do Perfect Match? Essas (a frouxidão dos laços na 
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atualidade e a facilitação do acesso à pornografia pela rede de internet) são as causas do 

mal de Niels, que pode ser remediado pelo Osmosis. Esse mal, evidentemente, não é de 

apenas um, mas tem caráter coletivo.  

 O Osmosis, então, promoveria o “amor verdadeiro” e, com ele, a cura dos males 

do seu tempo. Antes de revelar a imagem do rosto da alma gêmea aos participantes do 

teste beta, o implante questiona “Está pronto para descobrir o que é verdadeiramente o 

amor?”. No episódio, portanto, o amor é concebido como uma osmose total capaz de 

curar por meio do preenchimento da falta. Essa falta já aparece no discurso de 

Aristófanes e nos leva a entendê-la como uma condição humana na filosofia platônica. 

Isso não nos furta de pensá-la a partir das especificidades do presente, em que, parece-

nos, a individualidade crescente a evidencia. O afrouxamento dos laços comunitários e 

familiares é um aspecto do espírito moderno e aparece no episódio como causa dos 

males que devem ser curados pelo Osmosis, seja no abandono vivido por Niels ou na 

crítica às relações do tipo “pegam, consomem e jogam fora” dos aplicativos de 

relacionamento.  

 Ocorre que, se a condição do indivíduo o impulsiona a buscar a completude, 

também o impede de alcançá-la, pois a proposta da alma gêmea no episódio passa pela 

osmose total e, consequentemente, pela destruição das fronteiras entre o homem e o 

mundo. Segundo Aristófanes, quando a unidade entre seres mutilados foi conquistada, 

levou à morte dos pares pela inércia, referindo-se à morte do desejo e da necessidade de 

procurar algo fora de si, o que gera o desinteresse pela vida e, consequentemente, o 

definhamento. Na atualidade, podemos ainda pensar na difícil conciliação entre os 

imperativos da individualidade e o ideal de união profunda de duas pessoas. O bilhete 

de Joséphine pede que Paul não a procure, estabelecendo um limite entre os amantes 

que, repetimos, levanta questões sobre o ideal promovido pela Osmosis.  

Em “Romeu e Julieta e a origem do Estado”, Eduardo Viveiros de Castro e 

Ricardo Benzaquem de Araujo percebem um paradoxo ocidental a partir da análise do 

texto shakespeariano: o amor ajuda a conformar indivíduos, mas se vivido 

intensamente, provoca o derretimento das individualidades. Romeu e Julieta ilustraria a 

passagem do holismo para o individualismo (a individualidade e o indivíduo tornam-se 

valores) e, o que é fundamental, a autonomização do domínio afetivo. Ao renegarem 

suas famílias, seus próprios nomes e, portanto, a ordem tradicional, os protagonistas da 
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peça fortalecem-se enquanto individualidades, porém, a intensidade com a qual o amor 

é vivido acaba por diluir o status individual - “Abandonando seus nomes, que os 

ligavam às famílias, unem-se de tal forma que chegam a construir, não dois indivíduos, 

mas um verdadeiro indivíduo dual: o dualismo não é externo, mas interno” (VIVEIROS 

DE CASTRO & BENZAQUEM DE ARAUJO, 1977, p.151).  

A solução dos autores para esse paradoxo encontra-se na distinção entre duas 

noções de indivíduo. A primeira, centrada na personalidade. A segunda, voltada para a 

compreensão do homem como membro genérico da espécie. O amor, segundo Viveiros 

de Castro e Benzaquem de Araujo, prevê uma relação genérica do tipo homem-mulher. 

Com isso, sublinha-se o papel social dos amantes. Trata-se de uma solução interessante, 

porém, assumimos outro caminho, pautado na percepção de que a diluição dos 

contornos individuais não é mais do que desejo não passível de realização. Encaramos, 

inclusive, a morte dos jovens Romeu e Julieta como sinal dessa impossibilidade. De 

qualquer forma, sustentamos, assim como esses autores, a profundidade da união 

estabelecida entre indivíduos, que formam núcleos afetivos “contra o mundo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Feitas as análises individuais das obras audiovisuais, atentaremos para os pontos 

de fixação, os fenômenos e questões que apareceram regularmente nas produções 

analisadas, segundo anunciamos nos Apontamentos metodológicos. A percepção desses 

pontos, ainda que só possa ocorrer mediante a compreensão dos filmes e seriado como 

obras internamente acabadas, depende também de uma visão que abarque os cinco 

títulos analisados, olhando-os como uma amostra de pesquisa. Destacaremos, assim, 

três pontos de fixação que nos ajudarão a organizar as considerações traçadas neste 

capítulo. Primeiramente, as manifestações de amor179. Em seguida, os aparelhos e 

serviços tecnológicos. Por fim, questões que dizem respeito às concepções de tempo e 

espaço. Tais pontos podem ser percebidos isoladamente, mas parece-nos mais 

interessante ressaltar a conexão que aparece entre eles, com maior ou menor 

intensidade, em todos os títulos listados. 

 Sabemos que o avanço tecnológico ganhou ritmo veloz e ininterrupto desde a 

primeira Revolução Industrial britânica, quando o desenvolvimento técnico se ligou à 

produção. Sob essa perspectiva, Eric Hobsbawm descreve o problema dos 

investimentos dos primeiros industriais europeus, afirmando que “o enigma está na 

relação entre a obtenção do lucro e a inovação tecnológica” (HOBSBAWM, 2003, p 

39). Conciliar os avanços tecnológicos do momento com o aumento da riqueza por meio 

do lucro tornou-se um problema que exigiu esforços dos primeiros industriais, então 

alheios ao modelo de produção que eles próprios ajudariam a consolidar e difundir. 

Com o passar dos anos, os avanços tecnológicos em aperfeiçoamento constante, cada 

vez menos restritos aos processos de fabricação, multiplicaram-se, alcançando 

diretamente outros aspectos da vida. Inúmeras transformações estabelecidas a partir de 

tal Revolução modificaram profundamente a vida dos que as experienciaram: enquanto 

                                                           
179

 Ainda no esforço de evitar delimitações redutoras acerca do amor, aproximamo-nos da perspectiva de 

Simmel (1993) debatida no capítulo “Abordagens sobre o amor” segundo a qual o amor é um ato psíquico 

não fragmentado encontrado no fundo da relação entre as pessoas e o mundo. Nesse sentido, delimitar as 

manifestações amorosas presentes nas obras audiovisuais aqui analisadas como formas de amor 

apaixonado ou sexual não faria sentido. Preferimos, então, simplesmente sublinhar a existência dos 

componentes afetivo e sexual manifestos nas relações enfocadas pelos filmes e seriado. Não obstante, 

reconhecemos que tais componentes, uma vez que constitutivos de mulheres e homens, são parte das 

manifestações humanas de maneira mais ampla. 
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máquinas a vapor e a carvão permitiram a produção em massa de bens de consumo, 

criando necessidades até então ignoradas, as relações de trabalho e a forma de pensar e 

sentir o tempo e o espaço assumiram características novas, para citar algumas das 

modificações amplamente estudadas por autores clássicos da Sociologia.  

 Já vinculadas à busca pelo lucro, as inovações tecnológicas intensificaram-se, 

tornando-se parte do cotidiano das pessoas comuns. Elas se manifestam nos meios de 

transporte, nos produtos de comunicação, nas produções artísticas, na medicina, na 

engenharia e no cultivo de alimentos. Estão presentes no interior das casas, na 

preparação de refeições, nas brincadeiras infantis, estudos, tratamentos de saúde; são 

visíveis em qualquer passeio pelas cidades. Avançam continuamente, facultando a 

oferta (por parte de grandes empresas e pequenas startups) de novos produtos e 

funcionalidades com frequência.  

 O contexto abrangido pelas obras audiovisuais aqui analisadas – os anos 2010 -, 

posterior às primeira, segunda e terceira revoluções industriais, abarca o momento de 

crescente presença de tecnologias digitais. Estas são caracterizadas por inovações que 

empregam inteligências artificiais, internet e computação em nuvem. As tecnologias 

digitais otimizam os fluxos de informação e aperfeiçoam o armazenamento e 

compartilhamento de dados. O vínculo desses avanços com a produtividade e o acúmulo 

de riquezas não se rompeu. Pelo contrário, está presente não apenas em manifestações 

mais tradicionais, tais quais as fabricação e comercialização de produtos e equipamentos 

de tecnologia digital, como também na prestação de serviços de tecnologia da 

informação, tratamento e comercialização de dados, hospedagem de websites e afins. 

Ademais, a publicidade digital é parte da estratégia das mais variadas sortes de 

negócios, dos pequenos aos grandes empreendimentos. Por fim, há ainda as áreas de 

telecomunicação. Contíguas aos domínios digitais, envolvem a telefonia com e sem fio, 

redes televisivas, emissoras de rádio, internet, satélites, entre outros. Somadas, essas 

tecnologias resultam nas TIC (tecnologias da informação e comunicação) cuja fatia no 

mercado mundial arrecadou US$ 3,55 trilhões em 2017 (STATISTA, 2018). Não é 

necessário mencionar que os anos 2020 e 2021 acompanham intensa expansão desse 

mercado para além das previsões iniciais que ignoravam o futuro cenário pandêmico. 

Para fins ilustrativos, recordamos que a Alphabet, proprietária do Google – uma das 

cinco marcas mais valiosas do mundo - registrou lucro líquido de US$ 41,22 bilhões em 
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2020, um crescimento de 20,43% sobre o ano anterior. No último trimestre do ano, os 

ganhos da companhia tiveram alta de 68,9% em relação ao mesmo período de 2019180, 

um recorde na receita da empresa. De forma semelhante, a Microsoft, maior especialista 

em softwares, apresentou crescimento recorde no último trimestre de 2020 com a alta de 

17% no faturamento181. 

 A riqueza gerada pelo comércio de produtos e serviços tecnológicos indica, sim, 

a demanda que detêm. Ademais, e de forma particularmente interessante para nós, 

permite que esbocemos e revisitemos os seguintes nexos. Bem, o processo de 

racionalização sobre o qual nos debruçamos em alguns dos capítulos anteriores diz 

respeito à crença “que podemos dominar tudo por meio da previsão” (WEBER, 2005, 

p.30). A ciência é apontada por Weber como elemento e motor desse processo e tem 

como um de seus frutos a tecnologia moderna. Por sua vez, esta encontra o pensamento 

técnico, igualmente parte da racionalização, na esfera produtiva, oferecendo aos 

industriais ingleses do século XVIII condições inovadoras de geração de lucro. Assim, 

essas condições significaram novas possibilidades, bem aproveitadas por aqueles que 

dispunham da disposição metódica para o trabalho. Os avanços tecnológicos e as 

práticas laborais nos últimos séculos acompanharam ainda o surgimento de nova sorte 

de condições e possibilidades para a multiplicação das riquezas.  

 Nesse aspecto, as tecnologias, implicadas a partir de meios tradicionais e 

inovadores com o incremento do lucro, passaram a ter forte impacto sobre os modos de 

vida contemporâneos nos quais a experiência é dificilmente apartada dos equipamentos 

e serviços de tecnologia digital e de comunicação. As telas - de smartphones, 

computadores, tablets, kindles, painéis de publicidade etc. – integram a rotina de um 

número cada vez maior de pessoas, haja vista o crescimento de consumidores e usuários 

desses produtos e serviços182. 

 A ideia do título deste trabalho “Amor em telas” tem, assim, duplo objetivo. O 

primeiro busca apreender a construção do amor em um conjunto de obras audiovisuais. 

                                                           
180

 Segundo relatórios de investimentos publicados no website oficial da Alphabet, acessado a partir do 

endereço https://abc.xyz/investor/ (acesso em 05-04-21).  
181

 Os relatórios financeiros da empresa estão disponíveis em https://www.microsoft.com/en-

us/Investor/annual-reports.aspx (acesso em 05-04-21).  
182

Segundo Dawis Kim et al (2021), 67% da população mundial possuem dispositivos tecnológicos 

móveis. Em 2017, eram 53%. Com relação aos smartphones, atualmente 48% da população do mundo 

tem um smartphone contra 33,58% em 2016. Como vemos, são dados que apontam o crescimento do 

número de consumidores e usuários desse tipo de tecnologia.  

https://abc.xyz/investor/
https://www.microsoft.com/en-us/Investor/annual-reports.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/Investor/annual-reports.aspx
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O segundo perpassa as telas dos aparelhos de tecnologia da informação e comunicação, 

em franca proliferação, e atenta para a implicação entre estes e a forma de viver e 

conceber o amor. Ainda que um elemento fronteiriço deva ser estabelecido entre esses 

objetivos, recordamos que, segundo mencionamos em capítulos anteriores, as produções 

audiovisuais são também expressões dos avanços tecnológicos e, mais recentemente, a 

filmagem, armazenamento e exibição dos filmes e seriados estão intimamente ligados 

aos recursos digitais. De qualquer forma, sublinhamos que, ainda que sejam 

manifestações de um mesmo processo, são tratadas separadamente por meio da 

concepção de que os filmes e seriados são obras únicas e acabadas que dispõem de uma 

lógica interna.  

 Em comum, as obras analisadas têm a acentuada presença de produtos e serviços 

de tecnologia digital e de comunicação, elementos fundamentalmente relacionados ao 

levantamento de questões sobre tempo e espaço nas construções presentes nos filmes e 

seriado em questão. Em Medianeras, Martín e Mariana, vizinhos de bairro, tão 

próximos em termos geográficos, protagonizam uma série de desencontros em uma 

grande cidade, espaço ícone cujo desenvolvimento é historicamente ligado à 

industrialização e modernização. Lembra-nos Hobsbawm do enigma da relação entre o 

lucro e as inovações tecnológicas na primeira revolução industrial. Após as bem-

sucedidas realizações dos industriais triunfantes, tal relação, passados os anos, perdeu 

qualquer traço enigmático e o vínculo entre os avanços técnicos e a acumulação de 

riquezas ganhou novas facetas e possibilidades mediante a engenhosidade humana. A 

Buenos Aires de Medianeras é entremeada de fios, postes e antenas, indícios dos 

avanços tecnológicos anteriores à era digital com a qual está conectada a arquitetura da 

cidade, anunciando a associação do ambiente urbano com o contínuo processo de 

desenvolvimento técnico e tecnológico.  

 No capítulo dedicado ao filme dirigido por Taretto, esboçamos a hipótese de que 

a concentração populacional da metrópole em conjunto com outros estímulos, como 

luzes, barulhos e anúncios183 impulsionou o isolamento de seus habitantes. A cidade 

nasceu como um lugar de não pertencimento, de fluxo de pessoas e produtos, símbolo 

da aceleração moderna, do relógio, do trabalho cronometrado, da vida mensurada. O 

incômodo e o fascínio promovidos pelos estímulos urbanos ligam-se aos avanços que 

                                                           
183

 Ver SIMMEL, 2009 [1903]. 
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“aproximam” os que estão longe e “distanciam” que estão próximos. Assim, enquanto 

as pessoas são preservadas dos contatos diretos, têm a chance de estabelecer contatos 

em que controlam o que de si - ou quais representações de si - pode ser visto em que 

momento, medida e por quem por meio das TIC (tecnologias de informação e 

comunicação). 

 A cidade é elaborada no filme como um ambiente inóspito. Não há senso 

comunitário, tampouco florescem relações familiares ou de amizade, sobre as quais não 

existem quaisquer alusões. Mariana e Martín não pertencem a grupos ou redes, não 

estabelecem relações significativas. A cidade os assusta, parece-lhes perigosa, é fonte de 

fobias angustiantes. Como vimos, apenas quando rompem as paredes dos seus 

apartamentos, impulsionados para fora, enxergam-se mutuamente. Quando se apropriam 

da cidade, modificando sua arquitetura por meio da abertura de janelas, o lugar que era 

fonte de medo e estranhamento torna-se o espaço do encontro entre ambos. Apenas 

mediante essa ruptura, as personagens que estavam geograficamente próximas podem 

de fato se aproximar. O diálogo via Windows Live que ocorre em meados do filme 

mostra-se insuficiente, não promove a aproximação efetiva do futuro casal.   

 As cenas propostas por Medianeras levantam questionamentos sobre tempo e 

espaço na medida em que provocam indagações acerca das origens dos serviços 

concentrados em “aproximar” pessoas distantes e nas implicações daí advindas. O amor 

entre os protagonistas é complicado pelos aparelhos cujo emprego tece uma lógica que 

dificulta o encontro entre pessoas, como revelam as cenas em que, distraído no celular, 

Martín ignora a aproximação de Mariana e em que a queda de energia interrompe a 

troca de mensagens entre as personagens. As tecnologias de informação e comunicação 

são responsabilizadas pela promoção de novas concepções temporais e espaciais. A 

aceleração da troca de informações pelos muitos cabos e antenas espalhados pela cidade 

oferece a impressão de que as distâncias são mais curtas do que eram antes do 

surgimento dessas tecnologias. A crítica do filme concentra-se nas limitações causadas 

por semelhantes avanços que acabam por fortalecer a solidão, minorando as 

possibilidades de existência de um sentimento de pertencimento, um senso comunitário 

ou, posto de forma mais simples, acabam por mirrar as relações sociais significativas. 

 O amor desponta justamente como uma relação significativa, a única concebida 

no filme. Ele é um divisor de águas, a expressão do final feliz e a saída de si para o 
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outro, das paredes encerradas do apartamento para fora. Primeiramente, pelo olhar que 

atravessa a janela; depois, pela porta. A cena final não deixa dúvidas, a transmissão via 

Youtube do vídeo em que o casal dubla “Ain’t no mountains high enough”, relaciona a 

esfera amorosa de forma determinante com a era digital. 

 Algo parecido ocorre em La Corrispondenza no que toca a problematização do 

tempo e espaço, haja vista os questionamentos sobre os limites geográficos e temporais 

protagonizados por Edward e Amy. As imagens propostas pelo filme abordam a 

conexão entre o emprego de tecnologias digitais e de comunicação e a rejeição da 

morte. Habituados às trocas facilitadas pelos smartphones, computadores e serviços de 

entrega, os amantes, que já viviam em cidades diferentes, mantêm excêntrica 

comunicação depois do falecimento de Edward. A ideia de “encurtamento de 

distâncias” é extrapolada, levando-nos a dois tipos de perguntas centradas nas 

limitações dos avanços científicos. Um diz respeito aos limites da ideia de progresso 

ininterrupto da ciência. Outro concerne às limitações da ciência enquanto meio 

privilegiado de compreensão do mundo. No filme, a situação do protagonista leva-nos a 

levantar esse duplo questionamento, pois conquanto a ciência e a tecnologia assumam 

ritmo de constante progresso, mostram-se incapazes de provar ou refutar a Teoria das 

Cordas pela inexistência dos instrumentos necessários para tanto. Assim, a natureza 

dúbia dessa teoria, posicionada entre o conhecimento sistemático e a ilusão, é 

ressaltada. Com isso, evidencia-se também a incapacidade da ciência de oferecer 

respostas para as perguntas fundamentais colocadas por Edward sobre a origem e o 

destino da existência. Ele, exemplar vivo do pensamento científico, é o anúncio das 

limitações de tal pensamento. 

 Ademais, a ideia de progresso atrelada ao desenvolvimento científico gera a 

depreciação do presente, uma vez que as expectativas no futuro são sempre mais 

promissoras. No futuro estariam os avanços capazes de equipar os laboratórios com os 

recursos necessários para a apreciação do Universo. Por outro lado, a noção de presente 

estendido acaba por abarcar em si a ideia de um futuro não longínquo. Já dissemos, a 

Teoria das Cordas concentra-se no elemento básico de todas as coisas, por isso, é 

denominada por alguns como a “teoria de tudo”. Dessa forma, opera no filme como 

representação do ímpeto de entendimento do universo pelo viés científico.  
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 O presente está sempre aquém em relação ao futuro. Este, sim, emerge repleto 

de possibilidades para o homem moderno, marcado pelo processo de racionalização. De 

fato, a relação entre tempo e progresso não é uma novidade moderna. Em Santo 

Agostinho, a concepção de aperfeiçoamento moral do indivíduo e do gênero humano 

associava-se ao tempo, qualificado como tempo da salvação. A progressiva libertação 

do homem dos instintos animais, sua espiritualização e divinização ocorreriam 

justamente no tempo, do qual dependem a ascese individual e a libertação da 

humanidade. Nesse aspecto, concordamos com a posição de José Carlos Bruni, segundo 

o qual,  

em Santo Agostinho, já temos a pre-figuração da ideia laica e 

moderna de progresso, isto é, a concepção que a espécie humana 

vai imperceptivelmente, gradativamente, pouco a pouco, 

passando de um estado pior para um melhor, de um estado 

simples para um mais complexo, de um estado menos 

desenvolvido para um mais desenvolvido. (BRUNI apud 

AUGUSTO, 1989, p.9) 

 

 Todavia, consideramos que apenas a partir do entrosamento entre técnica e 

tempo são encontrados os alicerces da ideia de progresso tal como a conhecemos hoje. 

Distante da finalidade espiritual, o progresso segue atrelado ao desenvolvimento 

humano intelectual e material, ambos associados à Ciência. Os valores ligados ao 

racionalismo moderno seguem atados à crença na capacidade de fomentar condições 

melhores de vida. A ciência racional que vemos hoje, conquanto menos ligada à rigidez 

positivista, não trai seus fundamentos, sejam eles método, técnica e empirismo. Estes 

são encarados como condições de um porvir sempre melhor, pois mais evoluído. A 

perspectiva de melhoria implicada no desenvolvimento, entretanto, não é a mesma 

encontrada no projeto moderno no qual estavam dispostos atributos humanistas 

aparentemente incontornáveis. A concepção contemporânea liga-se à valorização da 

técnica e tecnologia de forma mais pura. Poucos discursos justificam investimentos no 

desenvolvimento tecnológico a partir da valorização da condição humana que lhe seria 

consequente. Tais investimentos, na verdade, não carecem de justificativa, são valores 

já amplamente compartilhados, associados à percepção de que o avanço tecnológico é 

movimento ininterrupto ligado ao desdobramento temporal. Tal desenvolvimento 

aproxima-se, aos olhos dos contemporâneos, a um dado natural. Poderíamos 
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exemplificar essa sorte de concepção por meio do pensamento do tipo “assim como o 

ano vira, um novo Iphone é lançado”.  

 Se a técnica evolui no tempo, o futuro guarda as possibilidades encerradas no 

presente e promete descortinar um desenvolvimento (ainda) não alcançado. Bem 

sabemos que o futuro é o não presente e, portanto, um vir a ser que nunca se realiza. A 

concentração de expectativas no porvir acaba por minar as possibilidades do hoje. 

 Ligada a isso está a outra questão provocada por La Corrispondenza, uma vez 

que as possibilidades de definição da Teoria das Cordas estão no futuro, aí está também 

a expectativa de que a Ciência ofereça respostas para perguntas essenciais que ela não 

pode responder acerca da origem, destino e sentido da vida. Distanciada da finalidade 

espiritual, escapa à ideia moderna (e contemporânea) de progresso tal sorte de 

perguntas, que, contudo, não escapa aos homens. As “melhores condições de vida” 

prometidas pelo progresso concentram-se sobretudo no aspecto material e intelectual, 

enquanto outras questões do espírito – empregadas aqui mais no sentido filosófico que 

religioso, ainda que se trate de uma separação muito difícil e pouco profícua - são 

fadadas à miséria do segundo plano. Ao recordar o vídeo de despedida de Edward, visto 

por Amy diante do mar, percebemos que semelhantes questões se manifestam de 

maneira intensa, e o encontro entre elas e o pensamento racional do Professor delineia 

seu proceder diante da morte.   

 O esquema de comunicação do protagonista, além de escancarar sua fragilidade 

(com ela, a fragilidade humana e os limites dos frutos do conhecimento científico), 

ressoa a volubilidade impressa nas noções de distância e proximidade. A promessa de 

vencer distâncias contida no desenvolvimento tecnológico é exagerada, colocada no 

limite, testada no distanciamento gerado pela morte para nos dizer que a ciência não 

pode oferecer sentido. 

 E o amor? O amor é o aspecto espiritual autorizado cuja força permanece ligada 

ao misticismo. Não um misticismo puro, mas um misticismo do século XXI, em franco 

diálogo e tensão com o pensamento científico. O amor é lido pelo protagonista como 

enigmática força criadora e destruidora. Tal leitura, contudo, não despreza a razão, uma 

vez que o pensamento de Edward, educado segundo o rigor do saber científico, opera 

fatalmente por meio das ferramentas oferecidas pela ciência.  
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 Na mesma cena do vídeo de despedida, o amor é responsabilizado pela vida e 

morte de Edward, quem explica que tornara-se mortal por não encontrar Amy 

anteriormente. Também diz que graças ao encontro com ela, seus dias ganharam beleza. 

Esse amor é ao mesmo tempo vida e morte, dá a ele uma razão para burlar a morte e 

uma causa para morrer. Nessa despedida, o amor é retirado do tempo para ganhar o 

panteão da imortalidade. Fora do fluxo temporal, retiram-se dele as possibilidades de 

mudanças e, consequentemente, de finitude a qual Edward, pelo contrário, continua 

irremediavelmente preso. Na análise do filme, apontamos a inexistência de uma 

simbolização do amor, isto é, retirado do fluxo temporal, o amor torna-se imortal sem 

que a personagem, apaixonada, participe da imortalidade. Se Edward opera com a 

possibilidade de existirem muitas dimensões espaciais, apega-se à única dimensão 

temporal prevista pela Teoria das Cordas.   

 Em Noah, por seu turno, as construções sobre tempo e espaço impulsionam 

reflexões acerca do entrosamento entre técnica e tempo e seus efeitos na atual rotina das 

pessoas. Dedicamos considerável porção da análise do filme a essas construções, pois a 

despeito de tal problemática estar presente em todos os títulos da amostra, pareceu-nos o 

fio condutor, elemento preponderante e inescapável desse curta-metragem. As ações de 

Noah no amor ecoam seus movimentos ágeis no computador. A rápida substituição de 

enquadramentos e enfoques bem como as múltiplas ações concomitantes convidam-nos, 

de maneira não tão sutil, a pensar no tempo.  

 Vinculamos as imagens do filme à tradição que remonta a Galilei e Newton 

cujos tratados associam as dimensões espaciais e temporal. A apropriação matemática 

do tempo, vimos, ressoa no capitalismo moderno a partir da contabilidade monetária 

que o transforma em uma máquina de juros. O ímpeto de organizar a produção com 

vistas a multiplicá-la não é restrito ao contexto fabril, pelo contrário, esparrama-se pelos 

mais diversos recônditos da cultura.  

 Noah mostra-nos que a aceleração é um movimento cuja lógica, impulsora da e 

impulsionada pela tecnologia digital, orienta as ações mais corriqueiras, pois está 

intimamente atrelada ao pensamento. Com isso, não queremos apenas apontar a 

aceleração como um traço da cultura contemporânea. Queremos também salientar que o 

ato de pensar passa pelo processo de aceleração, torna-se ele próprio um fundamento 

desse processo. As ações ligeiras do protagonista, análogas ao funcionamento rápido 
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dos produtos tecnológicos que manuseia com destreza, expressam a agilidade de uma 

mente ocupada com diversos tópicos, consequentemente, desconcentrada. As constantes 

mudanças de enfoque da câmera no início do filme não são mais do que as mudanças de 

enfoque de Noah, quem – ao exemplo de um computador – processa diversos dados 

concomitantemente, deixando alguns em segundo plano. As decisões parecem-lhe 

urgentes e são tomadas impulsivamente. A ideia do capitalismo moderno de tornar o 

tempo rentável caminha ao lado do impulso por aproveitar esse tempo, preenchendo-o 

sempre mais. Trata-se, antes de tudo, do tempo da ação ou, mais bem  colocado, do 

tempo de agir. A reflexão seria, então, tomada como um desperdício frente às 

possibilidades existentes em cada momento. 

 A aceleração não se restringe ao pensamento, marcando também as formas de 

sentir, de maneira que os sentimentos de Noah alcançam a profundidade permitida pela 

urgência que envolve sua vida. Sua experiência com o ciúme, o rompimento do namoro 

com Amy e o flerte com a usuária do Chatroulette mostram como as expressões 

amorosas compartilham a lógica da aceleração. O único momento de tensão do curta 

nesse quesito é orientado pela execução da canção I will love you always and forever, 

que conquanto destoe das ações do protagonista, evoca a permanência de um ideal 

amoroso orientado pela valorização do amor perene, fonte de completude. Em cena 

anterior, Ram on é a trilha sonora escolhida por Noah. Vemos no contraste entre as 

canções a tensão de ideias e valores associados ao amor. O ideal que bebe no amor 

romântico é posto ao lado do imediatismo presente nos versos de Paul MacCartney, 

mostrando tanto que ambas as coisas estão em circulação quanto que a primeira é um 

ideal longínquo que escapa das práticas enfocadas pelo filme. O ideal do amor eterno e 

restaurador existe, mas a pressa, o ímpeto de solucionar problemas rapidamente e o 

movimento constante no espaço/tempo são os motores do protagonista, jogando luz 

sobre o processo de aceleração em seu capítulo atual, do qual as tecnologias digitais em 

franca expansão participam como elemento e impulso. 

 Em Ela e no primeiro episódio de Osmosis, vemos que as questões sobre tempo 

e espaço aparecem sobretudo no que tange ao progresso e ao seu vínculo com o amor. 

Os enredos das duas obras acontecem no que chamamos de presente estendido, período 

ligeiramente adiantado em relação ao hoje, mostrando a imaginação difundida agora 

quanto às possibilidades reservadas pelo futuro. Em O teste, a principal contestação das 
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concepções tradicionais de tempo e espaço ocorre nas cenas concentradas no V-eternity, 

dimensão alheia à realidade tal como a conhecemos. A tecnologia Osmosis oferece nova 

possibilidade, restrita às almas gêmeas, na qual as grandezas temporal e espacial são 

mais que modificadas, pois, em alguns momentos, parecem suprimidas. O amor e o 

encontro amoroso são, portanto, postulados fora do tempo e espaço. 

 Em Ela, as diversas tomadas em trens ou metrôs e estações de transporte 

recordam-nos o movimento ininterrupto da Los Angeles em cena. Não fortuitamente, o 

anúncio do OS1 é visto por Theodore em uma dessas estações, onde ele também adquire 

o produto no qual depositaria seus afetos. Outros meios de transporte modernos estão 

presentes nas demais produções audiovisuais. Em Medianeras, o rompimento entre 

Martín e sua antiga namorada ocorre em um aeroporto onde ela o deixa rumo aos 

Estados Unidos. Mariana, por sua vez, circula pela cidade em um ônibus e evita 

elevadores. Em La Corrispondenza, viagens de avião, ônibus e carro são feitas pela 

protagonista, traumatizada por um acidente com este. Em O teste, acompanhamos o 

retorno de Esther do hospital, lugar em que memórias do passado são transmitidas, para 

a empresa. O trajeto é feito em um carro muito similar ao utilizado posteriormente por 

Gabriel também para chegar ao mesmo local. No final do episódio, é Paul quem desce 

de um veículo do mesmo tipo.  

 Esses meios de transporte dialogam com a ideia de encurtamento de distâncias 

que discutimos anteriormente e recordam a marcha do progresso. Segundo Elliot e Urry 

(2010), a movimentação cotidiana está ligada ao que as pessoas sentem e pensam. A 

mobilidade enfocada nessas obras expressa o movimento ininterrupto do progresso do 

qual os avanços tecnológicos fazem parte. A rapidez da locomoção permitida por carros, 

ônibus, trens e aviões veicula-se aos pensamentos e sentimentos do homem moderno 

dos quais temos destacado algumas características, tais quais a aceleração, a dispersão e 

a concentração de expectativas no futuro. Ela e O teste permitem-nos ressaltar ainda a 

procura pela exatidão, previsibilidade e rigor, todos fundamentos do pensamento 

científico estendidos para os domínios do amor. 

 Naquele, o OS1 figura como suprassumo da evolução tecnológica, uma 

inteligência artificial intuitiva capaz de adquirir novos conhecimentos e habilidades. A 

reflexividade demonstrada por esse sistema confronta o ímpeto do protagonista de 

escapar de problemas e questões que o convidem à reflexão. A sensibilidade e 
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reflexividade demonstradas por Samantha fazem-nos pensar na essência do humano. 

Afinal, o que nos torna homens? Pensar sobre si, o mundo, a vida e a morte parecem 

qualidades genuinamente humanas. Quando Theodore se esquiva dos versos sobre a 

morte e dos conflitos de uma esposa deprimida, demonstra a negação em lidar com os 

problemas de forma profunda. Assim como o Prozac é apontado por ele como a solução 

para Catherine, o OS1 surge como resposta para as dificuldades enfrentadas pelo 

protagonista, uma resposta exterior, que não exige nenhum ou pouco movimento 

interno. Até meados do filme, o OS1 somente se amolda às necessidades de seu usuário, 

oferecendo-lhe exatamente o que ele quer. Trata-se de uma promessa de sentido fácil, 

expectativa de rumo para os indivíduos contemporâneos que, tal qual as personagens do 

anúncio publicitário do Sistema Operacional 1, estão perdidos em solo arenoso, 

destituídos de relações sociais significativas.  

 O OS1 é composto por uma combinação mutável de dados que objetiva, num 

primeiro momento, atender as necessidades de seus consumidores. A composição 

matemática do sistema é disfarçada para oferecer a impressão de tratar-se de um 

organismo vivo que passa a ocupar lugar central na vida do protagonista e de outras 

personagens, oferecendo-lhes perspectivas exatas, matematicamente concebidas. Se o 

relacionamento com outras pessoas se torna problemático por ser sinônimo de desafios 

e possíveis frustrações, o Sistema Operacional 1 surge como uma alternativa pela qual 

Theodore se enamora.  

 Como discutimos durante a análise do filme, essa paixão é também figurativa, 

pois alude ao afeto dos indivíduos contemporâneos pelos frutos da ciência. As ações de 

Theodore não são movidas apenas com vistas a um fim racionalmente concebido, tal 

como o gerenciamento mais eficaz de seus arquivos, por exemplo. Há um quantum de 

paixão e admiração pela tecnologia. O protagonista deixa-se cuidar por Samantha, é 

guiado por suas palavras, toma seus “olhos” emprestados para ver o mundo. Isso nos 

recorda que a preferência pela tecnologia não advém somente de decisões racionalmente 

tomadas. As imagens do filme levam-nos a considerar que no processo de 

racionalização está contido o afeto pela razão. As motivações da emoção encontram a 

valorização da eficiência teleológica. Não fosse esse encontro, tal processo não teria 

tido o avanço que acompanhamos no Ocidente. Citando Álvaro de Campos, “Uma 

melodia racional — / Racional, meu Deus! / Como se alguma coisa fosse racional!” 
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(CAMPOS, 1993, p. 190). Tomamos os versos emprestados não para negar a razão, 

conquista humana fundamental, mas para contrariar a ideia de racionalidade pura e o 

peso conquistado pela racionalidade técnica. Não pode haver no homem, tampouco em 

suas manifestações, algo que escape da seara afetiva e seja puramente racional.   

 O encontro recém-mencionado, além de investir a razão de paixão, transforma 

também o terreno afetivo, então em consonância com os valores propagados no 

processo de racionalização. Vemos em Ela a tentativa de eliminar os riscos 

fundamentalmente associados aos relacionamentos. A programação do OS1 com vistas 

ao atendimento das demandas dos usuários estabelece um senso de previsibilidade e 

controle, marcas do pensamento racionalizado. Existe a tentativa de suprimir mistérios 

na sintetização de algoritmos que podem parecer enigmáticos à primeira vista, mas logo 

revelam fundo matemático.  

 Um Sistema Operacional 1 pode ser apreendido com dificuldade por um leigo, 

porém não escapa de sua natureza matemática, portanto, passível de entendimento em 

detalhes. Mesmo ganhando em complexidade no correr do filme, é possível verificar a 

procedência e operatividade dos OS1. O mesmo não ocorre em relação a uma pessoa, 

como bem ilustra o caso de Catherine cujo estado deprimido ressoa nas profundezas do 

espírito e não seria compreendido, talvez tampouco resolvido (Theodore está mais 

preocupado em resolver isso, que surge como uma surpresa desagradável, um 

empecilho, do que em procurar suas possíveis causas e relações) somente pelas reações 

químicas promovidas pelo Prozac. O conteúdo da relação entre pessoas não pode ser 

controlado a ponto de garantir a previsibilidade ansiada pelo protagonista. Assim, o 

mistério que circunda o amor é substituído pela previsibilidade de um sistema 

programado para atender demandas. Não obstante, o funcionamento do Sistema 

Operacional 1 é revestido de mistério para seus usuários. 

 Em O teste, a procura por exatidão e rigor encontra-se na escolha do parceiro. 

Aspira-se o encontro da alma gêmea orientado pela combinação de diferentes 

tecnologias concentradas nos serviços da empresa Osmosis. Assim, o ímpeto de 

eliminar os erros e as possibilidades de frustrações futuras emerge tanto no objeto 

buscado, a alma gêmea, quanto no jeito de buscá-lo. A procura pela alma gêmea denota 

que a felicidade ansiada pelas personagens pode ser sentida apenas na relação com uma 

única pessoa, a certa. Viver o amor em plenitude dependeria da união das pessoas 
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corretas. Para eliminar riscos, tecnologias neurológicas, robóticas, digitais e de 

comunicação são reunidas por Esther para decodificar impulsos cerebrais em favor da 

identificação do único par certo. Na cena de apresentação e explicação acerca das etapas 

do teste, um rapaz pergunta se o osmosis é místico ou científico. A explicação de Esther 

centrada em impulsos elétricos e reações químicas coloca sua criação no campo 

científico, retirando dela qualquer caráter místico que, sem embargo, ressoa na 

imaginação dos participantes do teste.  

 Esses aspectos recordam-nos um trecho do livro As seitas protestantes e o 

espírito do capitalismo (1974), no qual Weber, em referência à intelectualização e 

racionalização, afirma “acreditamos que, a qualquer instante, poderíamos, bastando que 

o quiséssemos, provar que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e 

imprevisível que interfira com o curso de nossa vida” (WEBER, 1974, p. 30) [grifos do 

original]. Logo, alude ao ímpeto por despojar o mundo de magia. 

 O que acompanhamos nas obras audiovisuais aqui visitadas é a ligação entre 

amor e atributos científicos. A exemplo de outras esferas sociais, a amorosa atravessa o 

processo de racionalização, de forma que sua regulação ganha a orientação da eficiência 

teleológica e de cálculo. A partir das análises dos filmes e seriado aqui problematizados, 

voltamo-nos para as peculiaridades e direções do racionalismo moderno ocidental em 

uma esfera tradicionalmente associada à irracionalidade, aos afetos e mistérios ou, nas 

palavras de Weber, “a maior força irracional da vida: o amor sexual” (WEBER, 1997, 

p.275). Acerca desse processo, iniciado há séculos184, debruçamo-nos especificamente 

sobre o capítulo mais atual, a última década, considerando o papel fundamental das 

tecnologias contemporâneas no sentido empreendido por tal movimento.  

 As ações das personagens dos filmes e seriado na seara amorosa evidenciam 

ideias de eficiência, progresso e cálculo. Contudo, a tensão entre ciência e feitiçaria e 

ilusão e mistério tão presente em La corrispondenza, Ela e em O teste mostra a 

permanência do elemento mágico e fantástico, como se quisesse nos dizer que a vida - 

notadamente o amor - sem um tanto de magia é impossível. Mesmo os processos mais 

exatos levantam questões, acerca de um possível caráter místico, às personagens e 

guardam um fundo misterioso. É verdade, esse caráter perde força quando colocado 

                                                           
184

 Nesse sentido, a partir de Sociologia das Religiões e Consideração Intermediária (2006), citamos a 

sublimação do sexo em favor do erotismo e as regulações religiosas do sexo e amor como um sinal de 

intelectualização.    
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frente a frente com o discurso científico, mas nem por isso deixa de existir. O processo 

de racionalização que temos debatido até então não significa a eliminação completa da 

magia, que segue como parte da experiência humana, conquanto rebaixada em relação 

ao pensamento científico.  

 Esse elemento misterioso está particularmente contido no enamoramento. Nesse 

quesito, recordamos a paixão entre Mariana e Martín em Medianeras, que parecia estar 

prevista, como se os momentos anteriores ao encontro de ambos compusessem um 

grande estado de latência. O enamoramento entre Edward e Amy e entre Theodore e 

Catherine também é inexplicável. Até mesmo o interesse de Noah pela garota do 

Chatroulette contém algum mistério. Por fim, em O teste, o encontro da alma gêmea 

pode ser orientado pela tecnologia de Esther, mas a sugestão de que guardamos a 

memória do par perfeito não é explicada. O componente irracional e misterioso que guia 

o impulso na direção do outro é presente em todas as obras. Segundo nossas leituras de 

Simmel (2004), o amor é um movimento de busca por algo que necessariamente não 

sou eu. O outro guarda o enigma daquilo que não sou e procuro. A partir dessa 

perspectiva, consideramos que a clareza completa acerca do enamoramento dependeria 

do inatingível conhecimento integral de si. 

 Dentre os aspectos promovidos pelo atual momento do processo de 

racionalização da esfera amorosa, destacamos ainda a inauguração de uma configuração 

subjetiva sobre a qual pesam as noções de tempo e espaço promovidas na modernidade 

que, por sua vez, não podem ser apartadas da própria racionalização. Os 

desdobramentos da tradição de Galilei e Newton, olvidada a face espiritual original da 

última, estão na base da intelectualização moderna. Eles são produtos do processo que 

ajudam a propagar, haja vista sua função basilar nos avanços matemáticos e físicos, na 

coerência sistemática do pensamento. O homem se apropria do tempo e espaço, 

transformando-os em categorias que, além de conhecidas, podem ser também 

conquistadas. As cenas dos filmes e seriado convidam-nos a olhar mais detidamente 

para as apropriações contemporâneas dessas categorias ao enfocar novas formas de 

vivê-las proporcionadas pelas tecnologias.  

 Isso ajuda a conformar uma configuração subjetiva a qual está ligada à 

racionalização da esfera amorosa, orientada para a desmistificação do amor, da qual 

fazem parte a aceleração, a dispersão e o rigor. As tecnologias têm papel fundamental 
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no sentido empreendido por esse processo; não apenas os aparatos e serviços dirigidos 

de forma direta aos relacionamentos amorosos, exemplificados pelos websites e 

aplicativos para o encontro de parceiros, mas as diversas manifestações tecnológicas 

cooperam no estabelecimento de traços subjetivos afins ao funcionamento dos produtos 

de tecnologia. 

 O protagonista de Medianeras afirma não ter jamais saído da frente do 

computador. Noah, por sua vez, nos é apresentado tão somente por suas ações e 

imagens na área de trabalho de um computador e celular. No início de Ela, vemos a 

fusão de Theodore com seu computador em um enquadramento no qual seu rosto se 

torna um punhado de pixels. Em La Corrispondenza, Edward “prolonga sua existência” 

por meio de vídeos e mensagens digitais.  Por fim, em O teste, a completude, entendida 

como felicidade, realização e cura, ocorre no V-eternity somente entre almas gêmeas 

cujo encontro é possibilitado pela tecnologia comercializada na empresa dos irmãos 

Vanhove. Isto é, a mescla entre homem e tecnologia - sugerida pelas imagens das 

produções audiovisuais analisadas - anuncia tanto que o funcionamento desta tenta 

assemelhar-se àquele, como acompanhamos com Samantha em Ela, quanto que o 

homem se aproxima das criações tecnológicas no sentido de que sua constituição 

subjetiva, seus pensamentos e sentimentos, aquilo ao que Simmel se refere como “as 

camadas mais inconscientes da alma”- (SIMMEL, 2009 [1903], p.4), ganham 

características afins aos modos tecnológicos de operação. 

 Antes de seguir, precisamos responder à pergunta “como operam essas 

tecnologias?”. O funcionamento das tecnologias digitais depende da transformação de 

qualquer linguagem em números. A tradução numérica de textos, sons, imagens e 

quaisquer outras linguagens é armazenada e processada por dispositivos digitais. O que 

enxergamos nas telas de computadores, smartphones e aparelhos do gênero é a leitura 

de sequências numéricas, resultado de uma programação. As demais expressões 

tecnológicas têm funcionamentos diversos, necessitam de combustão, eletricidade, 

satélites e etc. Contudo, nosso interesse recai mormente sobre as tecnologias digitais, o 

que justificamos por dois aspectos entrelaçados. Um deles é a inovação que elas 

protagonizam nos últimos anos, capaz de afetar de maneira intensa os modos de vida. O 

outro advém do fato de que as tecnologias de comunicação e transporte, bem como a 

maioria das demais vertentes tecnológicas mostradas nos filmes e seriado, empregam 
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tecnologia digital, que, portanto, se torna parte das demais tecnologias. Seu 

funcionamento tem objetivos claros e programados. Há um fundamento prático, direto e 

assertivo nas operações dos dispositivos digitais. Semelhante fundamento aparece 

também nas ações individuais, expressões da configuração subjetiva.  

 Na forma matemática de pensar e perceber o tempo e o espaço, da qual é 

originada a aceleração, vemos um traço dessa consonância. Ao conceber 

milimetricamente as categorias temporal e espacial, o homem contemporâneo 

transforma a vida em uma série de acontecimentos rigidamente dispostos no tempo e 

espaço.  

 O ímpeto de agir e a aversão à reflexão recordam a execução de funções em 

dispositivos digitais. Por reflexão, entendemos o ato de pensar o próprio pensamento e a 

meditação profunda e ponderada acerca de qualquer fato. Semelhante ato é antagônico à 

execução automatizada de funções. Para ilustrar essa observação, relembramos o 

episódio em que o protagonista de Ela se desvencilha da lembrança da morte quando 

ordena a reprodução imediata de outra canção melancólica, escapando de um objeto 

fundamental de reflexão. Noah tampouco reflete acerca de seu relacionamento e 

sentimentos, efetuando ações impulsivas que culminam no término do namoro com 

Amy. Vemos, então, a supremacia do impulso para realizar, fazer, agir. Não é possível 

pensar com cuidado quando se valoriza o movimento ininterrupto. Ações imprimem 

movimento, caro às perspectivas que vinculam tempo e espaço. A própria noção de 

existência, uma vez implicada com essas categorias, vincula-se à movimentação. 

 No capítulo “No âmago da aceleração – Noah”, debatemos a forma como, na 

História Ocidental, os desdobramentos da tradição físico-matemática newtoniana 

encontraram o capitalismo moderno, consolidando a perspectiva de que o tempo é 

rentável. Tal ideia de rentabilidade refere-se aos ganhos monetários, à multiplicação de 

riquezas, mas, expandida, torna-se um traço mais ou menos geral expresso em diversos 

domínios. Nesse quesito, “agir”, “estar em ação”, é condição para atender a expectativa 

de rentabilizar o tempo, preenchendo-o tanto quanto possível (e sempre um pouco 

mais). Na esfera amorosa, o impulso favorável ao movimento pode ser acompanhado na 

busca por parceiros amorosos e sexuais (seja em websites de namoro, em aplicativos de 

encontros sexuais ou em empresas especializadas como Osmosis), na comunicação 

frequente entre parceiros (troca de mensagens, telefonemas, mercadorias) e nas 
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postagens de imagens em redes sociais, para citar alguns exemplos. Na mente e no 

coração do homem contemporâneo, destaca-se um senso de urgência.   

 A crescente exatidão por meio da qual o amor é concebido é mais um traço da 

afinidade entre a subjetividade contemporânea e as tecnologias digitais. O amor passa a 

ser visto como preciso, seja na eleição do parceiro, seja na manutenção do 

relacionamento. Nessa chave, destacamos O teste, no qual as personagens renunciam à 

capacidade de escolher, deixando para os serviços tecnológicos da Osmosis essa tarefa. 

Acredita-se que o apontamento da Inteligência Artificial Martín estará menos sujeito ao 

erro, será mais correto e preciso graças à programação que o origina. 

 Tendo em vista o apresentado, aventuramo-nos em mais uma questão, inspirados 

pela Sociologia de Weber em A Ciência como Vocação, atrevendo-nos a perguntar se a 

esfera amorosa oferece sentido ao homem contemporâneo. 

 Bem, o amor é elemento central em todas as produções audiovisuais aqui 

analisadas, objeto de busca das personagens, fonte de felicidade e cura restauradora – 

Medianeras, Ela e O teste –, razão da vida e da morte – La corrispondenza. Tanto o 

encontro quanto a perda de um amor são muito significativos, capazes de dar guinadas 

nas vidas das personagens e nos roteiros fílmicos.   

 Segundo a perspectiva de Beck-Gernsheim e Beck, o amor é imbuído da 

capacidade de oferecer sentido aos indivíduos contemporâneos descolados de uma rede 

capaz de localizá-los em um contexto significativo. A partir dessa leitura, consideramos 

que a crescente importância do amor caminha ao lado do emprego de tecnologias que 

objetivam promover encontros e diminuir os riscos e desenganos causados pelas 

relações amorosas. Afinal, ao passo que o amor se torna mais e mais valioso cresce 

também a tentativa de o fazer exitoso.  

 Nossa leitura dos filmes e seriado sugere, porém, que a esfera amorosa não é 

capaz de oferecer as respostas ansiadas pelo homem contemporâneo, conquanto seja 

revestida dessa capacidade. A incapacidade de tornar o amor um símbolo significativo 

em La corrispondenza; o divórcio e o enamoramento por um OS1 em Ela; o 

desaparecimento de Joséphine em O teste; e o rompimento em Noah sustentam essa 

percepção.  
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